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 טל ַאה ניא

 (( יי א יי יי יי יי א א יא ר עיצקַאדער רעד ןופ

 6 יי א יי א א יי א --- יקצַאש בקעי רייד ןופ המדקה

 11 זיי היה היה השז י םולבלעגניר שיווייפ ןב םחנמ :יקצַאש בקעי ר"ד

 2 0 טא א א יא א רו ר א טא עיפַארגָאילביב-םולבלעגניר

 | עשרַאוװיטלַא
 63 היה זיי זיי יד יח יח == -- ןסַאג רעװעשרַאװ ןופ ןעמענ

 -עשרַאװ יד ןופ ןשינעטלעהרַאפ-גנונױװ ןוא עשינעיגיה יד

 1 יי יט טא יי עא עא יי ר א ןדיי רעוו

 רעד ןופ ןדיי רעװעשרַאװ ןופ ןבעל עטסקיניײיװעניא סָאד

 :/4 יא א נא נא יא א "א "א טייז רעטרעקרַאפ

 105 -- -- - ןבעלרױעילימַאפ ןשידיי ןגעו חלג רעגַארּפ ַא

 ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ רבע רעשימָאנָאקעילַאיצַאט
 111 --- טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ עסערּפ רעשילױּפ רעד ןיא ןדיי

 118 -- -- 1775 רָאי ןופ םייס ןשיליױּפ ןיא עטַאבעד עשידיי ַא
 126 -- -- -- ןלױּפ ןטלַא םעניא עירטסודניא-זיוה עשידיי יד

 םעניא ךעלגניינרעל ןוא ןלעזעג עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד

 121 == היה היי ייה ה היד דוד יוז ךחד =- -- ןלױּפ ןטלַא

 125 --- -- טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס ןלױּפ ןיא םישובלמ עשידיי
 140 --- -- -- -- ןדיי עשילױּפ עקילָאמַא ייב תונותח עירפ

 146 -- טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ףוס ןזיב ץינעמערק ןיא ןדיי יד

 153 -- -- -- טרעדנוחרָאי ןט-18 ןיא םױשּפָא רעשידיי רעד
 168 -- -- = -- ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ןלױוּפ ןיא סרערָאנש

 173 -- -- --- עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 ןלױּפ ןיא ןדיי ייב ענעיגיח ןוא ןיצידעמ
 182 --- -- םיריױטקָאד עשידיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ ןגָארטיײב
 195 --- -- -- -- -- ןלױּפ ןיא םיריוטקָאד עשידיי ןופ המישר

 213 -- -- -- םירױטקָאד עשידיי יד ןופ עגַאל עכעלטכער יד
 221 -- -- םיריױטקָאד עשידיי ןשיווװצ טייקמורפ ןוא תוסרוקיּפא



 227 -- = -- -- ןלױּפ ןקילָאמַא םעניא םידמושמ-םיוױטקָאד
 ילבוּפ רעשיליוּפ רעד ןופ טכיל ןיא םיריוטקָאד עשידיי

 1 יי א א יא גאוה "יא נא וו ירא קיטסיצ

 -ָאמַא ןיא םיריוטקָאד עשידיי ןגעוו רעביירש עשיטימעסיטנַא

 243 יה == יי ייחח ייד :יייז יז דיי .ךייז שי = == ןלױּפ ןקיל

 253 = יו= יח היה יח דלעפשריה יצירוַאמ קיוודול רָאסעּפָארּפ

 285 -- -- -=- עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעד ןיא ןדיי

 295 -- -- --- 1863 רָאי ןופ דנַאטשפיױא ןיא רעקידעמ עשידיי
 333 --- *ַאנווולג ַאלָאקש; רעד ןופ םידימלת --- םיריױטקָאד עשידייו

 2351 --- יה ייד יז == ןליופ ןקילָאמַא ןיא סרעשדלעפ עשידיי

 361 -- -- -= == -- -- ןלױּפ ןטלַא םעניא סרעקיײטּפַא עשידיי

 עשידיי יד ןופ טייקיטעט עשיניצידעמ- ךעלטּפַאשלעזעג יד |

 281 = ייה ייח היי הדח חחח חד ייד הוד -- -= == תוליהק

 ןלױּפ ןיא קורד ןוא ךוב ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ
 2389 --- == -= -- ןלױּפ ןיא םירפס עשידיי ףיוא לּפמעטש רעד

 406 -- -- םירפס עשידיי ןופ ריפניײרַא ןרַאפ ןעגנוצענערגַאב

 418 --- 1776 רָאי ןיא ןלױּפ ןיא םירפס עשידיי ןופ גנולייצ יד

 -ערבעה ןופ רעקורד רעּפָאהיײנ רעד ,רעגעירק ןָאטנַא ןַאהָאי

 424 = זייי זי = י= היה הוד הוד זרה == == םירפס עשיא

 .ןעלקיטרַא ןוא קיטירק
 459 --- ?טרילימיסַא טשינ קלָאפ עשידיי סָאד ךיז טָאה סָאװרַאפ

 -נסיוו רעשירָאטסיה ןופ סערגנָאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד

 467 --- -- .טפַאשנסיװ עשידִיי יד ןוא עשרַאװ ןיא טפַאש

 484 -- -- -- -- ןלױּפ ןיא ןטײקכעלמיטרעטלַא עשידיי ןגעוו

 490 = = היה יי == תידי ייד יד --- סנגיל עטלַא טימ ךוב יינ ַא

 499 = הי יה הי שיח זיז הי השח = ך= == == -- ןישנָאבז

 507 = ה-= היה היה יהיה היה היט יח היח החח יח החח יח = == וויל
 רעלטסניק ןוא רעוט עכעלטפַאשלעזעג ,עטנרעלעג ןופ המישר

 555 --- ןברָאטשעג רעדָא ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז עכלעוו



 א 8
 + = ו

 ןיא רעביא רימ ןביג עיצקַאפסיטַאס רעקיטכירפיוא ןַא טימ = |
 רעד ןופ דנַאב-לּפָאט ןקיזָאד םעד רענעייל ןשידיי םעד ןופ תושר
 -כיוו יד טלַאהטנַא סָאװ ,"םוטנדיי עשילוּפ סָאד , עירעס-רעכיב
 ןלוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןקילָאמַא ןגעוו ןטעברַא-סגנושרָאפ עטסקיט
 לאונמע ר"ד ָאטעג רעוװעשרַאװ ןופ שודק-רעקירָאטפיח םעד ןופ
 ,םולבלעגניר

 ןבָאה עירעס-רעכיב רעזדנוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע טניז
 סָאד טכַארטַאב ןבַאגפױא:טּפוה רעזדנוא ןופ ץנייא סלַא רימ
 רעמכיד ,רעביירש עשידיי ענעמוקעגמוא ןופ קרעוו יד ןבעגסױרַא
 -אער עבַאגפיוא עקיזָאד יד ןיוש רימ ןבָאה זייוולייט .רעשרָאּפ ןוא
 -רַא רעקיזָאד רעד טימ ןײגוצנָא רעטייוו ןבערטש רימ ןוא טריזיל
 ,םַארגַארּפ-סטעברַא זדנוא ךרוד ןטנכײצעגנָא ןטימ םכסח ןיא טעב
 ןעניפעג םייב ןטייקירעווש ףיוא ןָא רעבָא ךיז רימ ןפערט לָאמטּפָא
 ץעטנַאלּפעג יד ןופ עבַאגסױא רעד רַאפ ןלַאירעטַאמ עקיטיונ יד
 -םיה דנַאב ןטימ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןעוועג ךיוא סע זיא ױזַא .קרעוו
 -שג ןענעז עכלעוו ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד ןופ ןטעברַא עשירָאט
 ןיא ייז ןופ ךס א סָאװ ,ןבַאגסױא ענעדיײשרַאּפ ןיא טקורדעג ןעוו
 .ןקעטָאילביב יד ןיא ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש

 ןביל רעזדנוא ןופ טסנידרַאּפ עסיורג סָאד רעבירעד זיא םע
 ןצונ עלעירעטאמ םוש ןָא טָאה רעכלעוו ,יקצַאש בקעי ר"ד דניירפ
 םעד ןכוזוצפיוא טעברא עמַאזימ ןוא ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמונעג
 םוצ ןטיירגוצ ןוא ןריגַאדער ,ןעלמַאזֿפױנוצ םיא ,לַאירעמַאמ ןצנַאג
 ראפ גנוטסייל ַא זיא םע .קרעוו עקיטכיוו ױזַא עקיזָאד סָאד קורד
 ;םירדוצסיוא ױזַא יו רעטרעוו ןייק טשינ שממ ןבָאה רימ רעכלעוו
 עכעלריפסיוא ןייז .יקצַאש ר"ד םעד קנַאד ןקיטכירפיוא רעזדנוא
 יד רעמ ךָאנ טביוהרעד םולבלעגניר לאונמע ר"ד רעביא טעברַא
 -רעביא םוש ןָא ןענעק רימ .גנוטסייל רעקיזָאד רעד ןופ תובישח
 גנוטסייל רעקיזָאד רעד קנַאד ַא רָאנ זַא ,ןלעטשטסעפ גנוביירט



 ,ץבַאגסױא עקיזָאד יד ןעוועג ךעלגעמ זיא יקצַאש בקעי ר"ד ןופ
 -רַאֿפ םעד ןופ קנעדנָא ןרַאפ טנעמונָאמ רעטסקידריוו רעד זיא סָאװ
 | .רעקירָאטסיה ןשידיי ןגנוי ןלופמסניד

 עלעיצנַאניפ יד ןענָאמרעד גנונעקרענַא טימ ךיוא ןליוו רימ

 ןופ ןָאטמַארבא .ה .א דניירפ רעזדנוא ןבעגעג טָאה סע סָאװ ,ףליה

 .ןעניישרעד ןענעק לָאז ךוב סָאד זַא ,קרָאייוינ
 -םיטַאס רעקיבלעז רעד טימ זַא ,טגייצרעביא ףיט ןענעז רימ

 ,ךוב עקיטכיוו עקיזָאד סָאד סױרַא ןבינ רימ רעכלעוו טימ ,עיצקַאפ
 -רענעייל ןשידיי ןטיירב .םעד ךרוד ןרעוו ןעמונעגפיוא סע טעוו

 .םלוע

 עיצקַאדער יד
 ,1958 ינוי ,סערייא-סָאנעוב
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 ה מ ד ק ה

 "עג טעװ רענעייל רעד טָאװ ,ןטעברַא ענעבילקעג גנולמַאז יד = |
 "עטיל סמולבלעגניר ןופ לייט ַא זיא ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא ןעניפ
 ןענישרער טשינ לָאמנײק טציא ויב יא סָאװ ,השורי רעשירַאר
 ןענעו סָאװ ,ןלאנרושז ןיא םבוריּפילע טקורדעג .םרָאפ-ךוב ַא ןיא
 "עז -- סרענעיילישידיי זיירק ןטיירב םוצ ןעגנַאנרעד ןעוו ןטלעז
 -כיוו ןוא קיגָאװ .טנַאקַאב קיצניװ ןבילבעג ןטעכרַא עקיזָאד יד ןענ
 ןופ עטכישעג רעוויטיניפער א ןופ ןינב םעד רַאפ לגיצ יװ ,קיט
 חעקידעבעל ַא רָאג ךיוא ןטעברַא עקיזָאד יד ןענעז ,ןליוּפ ןיא דיי
 עג אפוג קיטַאמטט יד ןיוש .לָאירעטַאמױעיײל רעלופרילָאק ןוא
 'ידיי ערעדנַא טָאװ ,עטכישעג רעשידיי ןופ ןטיבעג ענעי וצ טרעה
 ןופ עטכישעג .טעברַאַאב טשינ יװ טעמכ ןבָאה רעקירָאטפיח עש
 ןופ עטכישעג"רוטלוק ,ןעיירעקורד עשידיי ןופ ,םירױטקָאד עשידיי
 יידיי רעד ןופ ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ,ןטקילפנָאק עלַאיצָאס ,רפט
 ןופ םעמעט"רקיע יד ןענעז סָאד --- ןלױּפ ןיא עסַאמטקלָאפ רעש
 ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא ןײרַא ןענעז סָאװ ,ןטעברַא סמולבלעגניר

 סָאװ ןעגנורעדנע ןָא טעמכ טקורדעג ָאד ןרעוװ ןטעברַא יד
 "ײזַאב בורייּפילע רעּבָא ןענעז תורעה יד ,ליטס ןוא ךַארּפש ךייש
 ןעגנוזייװנָא ןופ ןעײטשַאב סָאװ ,עכלעוַא טרפב ,ןרָאװעג טקיט
 רעמ ןיוש ןעק ןעמ עכלעוו ,ןטנעמוקָאד-וװיכרַא ןופ ןרעמונ ףיוא
 רעמ ןיוש ןריטסיזקע אפוג ןוויכרַא יד ליײװ ,ןרילָארטנַאק טשינ
 סָאװ ,תורעה עכלעזַא רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא םַאנסיוא ןַא .טשינ
 םוצ ןעגנוצנַאגרעד רעדָא ןעגנוזייװנָא עשיפַארגָאילביב ןענעז
 ,אפוג טסקעט

 יילרעלכ ןעמוושעגפיוא ןענעז םוקמוא טמולבלעגניר ךָאנ
 רענעלּפ עקיזַאד יד .ןעמָאנ ןייז ןקיבייארַאפ ךייש סָאװ רענעדּפ
 ײוָאד רעד זיא םורַא ױזַא .ןרָאװעג טריזילַאער טשינ רעכָא ןענעז
 "קנעד רעקיגָאװ רעטשרע רעד ןטעברַא ענעבילקעג ןופ דנַאב רעק
 -םיח ןסיורג םעד ןופ רבק ןטנַאקַאבמוא םעד ףיוא טלעטשעג ,לָאמ



 ,"םוטנדיי עשיליוּפ סָאד, גַאלרַאפ םעד קנַאד ַא .שודקירעקירַאט
 ןקיזָאד םעד ןעמוקעג ןגעקטנַא גנורעטסייגַאב םיורג טימ זיא סָאװ
 דניירפ ןופ ףליחטימ רעלעיצנַאניפ רעד קנַאד ַא ךיוא ןוא טקעיָארּפ
 "עג םולח רעד ויא -- קרָאײויג ופ ן ָא ס מ ַא ר ב ַא .א .ה
 ,שי א ןרָאװ

 םעד ןופ ןטיירג סָאד טייצ ערעגנעל ַא טרעיורעג טָאה סע
 -נײרַא טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא טָאה וװָאקרוט קרַאמ .ךוב ןקיזָאד
 ךוב סָאד זַא ,טגרָאזעג ןוא .טייצ ןוא ץרַאה ,המשנ ךס ַא טגיילעג
 ,עבַאנסױא אזַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,בושח ןוא .ןייש ױזַא ןייז לָאז

 קידנעראפ רעצ ןקידרעטיצ ןוא ףיירפ רעקירעיורט ַא טימ
 ,טמולחעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רימ .חמדקח עקיזָאד יד ךיא
 ײמַאז ַא ןטיירגוצ ןפרַאד לָאז ךיא ,ןעמיטשַאּב טעוװ לרוג רעד זַא
 ַא רָאנ זיא סָאד זַא ,רעבָא ליפ ךיא .ןטּפירש טמולבלעגניר ןופ גנול
 טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ףיוא טניל ּפע זַא ןוא בוח רעזייוולייט

 ןקיזָאד םעד ןופ קרעװ עלַא ןבעגוצסורַא ןפלעה וצ בוח רעקיליײה א
 .רעקירָאטּפיח ןשידיי םענעטינשרַאּפ-גנוװ

 רעװעשרַאװ םעד ןופ טײצרָאי ןטנעצ םוצ טניישרעד ךוב סָאד
 רעזדנוא ןופ גנונַאמרעד 8 יוװ ןעניד ףרַאד ןוא דנַאטשפױאיָאטעג

 ,ןברוה .ןפיורג
 ןענעז סָאװ ,ןטעברַא ךפ א זַא ,ןענַאמרעד ךיא ליוו ףופ םוצ

 וװיכרַא ןיא ןרָאװעג טיהעגּפָא ןענעז ,ךוכ ןקיזָאד םעד ןיא ןײרַא
 יז ןשיװצ ,קרָאײוינ ןיא טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנּפיװ ןשידיי ןופ

 םוצ טכעלטנפערַאפ ָאד ןרעוו סָאװ ,ווירּב ןוא ןעלקיטרַא עקינייא

 ןיא ןוא סעריײאימָאנעוב ןיא אוויי ןיא ךיוא יוװ ,ללכב לָאמ ןטשרע
 -טָאנעוב ,רעגניז לאוו ר"ר דניירפ ןופ גנולמַאז רעטַאװירּפ רעד

 .סערייא

 יקצַאש בקעי רייד
 ,19858 ,ץרעמ ,קרָאידוינ



 יקצַאש בקעי ר"ד

 םולבלעגניד שיוויינ ןב םחנמ
)1944 -- 1900( 





 עיפַארנָאיב

 ןט-21 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא םולבלעגניר לאונמע רעדָא םחנמ

 ,עיצילַאג חרזמ ןיא ,שטַאשטוב טָאטשיזיירק רעד ןיא 1900 רעבמעווָאנ

 רעלכייּפש-האובת רעד יװ טמירַאב ןעוועג טָאטש עקיזָאד יד זיא לָאמַא

 ,תושפנ עשידיי 6,730 טלייצעג שטאשטוב טָאה 1900 ןיא .ךיירטסע ןופ

 ךָאנ .גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ 57,372 טכַאמעגסיוא ןבָאה סָאװ

 ףיוא ןלַאפעג גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 -עג זיא רע .רחוס-האובת ַא ןעוועג זיא רעטָאפ סמולבלעגניר ,טפלעה ַא

 טָאה רע .רפס עדוי ַא רַאפ טמשעג ןוא ליכשמ רעוויטַאװרעסנָאק ַא ןעוו

 -עגלַא ןַא ךיוא ןוא עשידיי עטוג ַא ןבעג טלָאװעג רעדניק ריפ ענייז

 -ניר .ךרד רעשידיי רעד זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןוא גנודליב עניימ

 ןיא ןברָאטשעג זיא (רעלעה םייה רעד ןופ) עינומ רעטומ סמולבלעג

 ןעמ טסייוו ריא ןגעוו .רָאי ףלעווצ ןעוועג טלַא זיא לאונמע ןעוו ,2

 -ָאנ ריא טקיביײארַאפ רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה לאונמע .קיניײװ רעייז

 ןופ ךיז טָאה ןוא ךוב ַא טעמדיוועג ריא טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד ןעמ

 ,םינָאדװעסּפ ןשירַארעטיל ַא טכַאמעג ןעמָאנ ריא

 -לעז רעד ןיֹא ןוא עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג זיא לאונמע רעגנוי רעד

 זיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעוו ,רדח ַא ןיא טנרעלעג ךיז טייצ רעב

 סָאװ ,שטַאשטוב ןופ ןפױלטנַא טזומעג החּפשמ יד טָאה ןכָארבעגסיױא

 ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ,תולייח עשיסור ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ לענש זיא

 לָאצ רעניילק ַא רָאג טימ טָאטש עשידיסח ַא ןעוועג זיא סָאד .ץנאסדיינ

 ןופ .טריזינָאלָאּפ קרַאטש בור יּפ לע ,טנגוי עשידיי "עטרעלקעגפיוא,

 רעמ ךס ַא ןוא טסוװעג קיניײװ טנגוי עקיזָאד יד טָאה םינינע עשידיי

 ןעמ ווו ,בוטש ַא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא םולבלעגניר .ןסיוו טלָאװעג טשינ

 -שיזַאנמיג רעצנַאס ןופ טייקדמערפעגּפָא יד ןוא שידיי טדערעג טָאה

 טנרעלעג ךיז רעטײװ רע טָאה ָאד .ןוטעג ייוו קרַאטש םיא טָאה טנגוי

 טימ שידיי ןענרעל טימ ןבעגענּפָא ךיז ןטנוװָא יד ןיא ןוא עיזַאנמיג ַא ןיא

 רע טָאה 1918 ןיא .םירבח'עיזַאנמיג עטרילימיסַא ענייז ןופ עּפורג ַא

 אז



 -ָארָאב) זיירק ןשיטסינויצילעוּפ ַא ןיא ןטסיזַאנמיג עּפורג ַא טריזינַאגרָא

 ךיז טָאה רע .עטכישעג עשידיי ןוא שידיי טנרעלעג ייז ןוא (זיירק-וװָאכ

 ןוא רעטעברַא עשידיי ןשיווצ טעברַא-רוטלוק טימ ןבעגעגּפָא ךס ַא ךיוא

 ,םירוחב עשידינח

 רעטָאפ רעד לייוו ,ןטלַאהסױא ןײלַא טזומעג ךיז טָאה םולבלעגניר

 טנעקעג טשינ טָאה ןוא דרוי ַא ןרָאװעג המחלמ רעד בילוצ זיא רענַיז

 עטרַאצ ,עגנוי יד ןיא רָאג םורַא ױזַא ןענעז סָאװ ,רעדניק יד .רַאֿפ ןגרָאז

 ' לאונמע .קידנעטשטסבלעז לסיבַא ,ןרעװ טזומעג רעדָא ,ןרָאװעג . ןרָאי
 רע טָאה טנװָא ןיא טעּפש טשרע ןוא "ןדנוטש; עטַאוװירּפ ןבעגעג טָאװ

 . עג לענש זיא רע גנילביל סנעמעוו ,טנגוי רעד טימ ןטעברַא טנעקעג

 | .ןרָאװ

 זיא ,עיזַאנמיג רעצנאס:יינ יד טקידנערַאפ. רע טָאה 1919 רעמוז

  -לוקַאפ ןשיפָאסָאליפ םעד ףיוא ןבירשרַאפ ךיז ןוא עשרַאװ ןַייק ןעמוקעג

 ' ,החּפשמ רעד ןופ ןוא םייה רעד ןופ טייוו .טעטיזרעווינוא םעד ןופ טעט

 ' -ָאפ ןופ ףליה עלעיצנַאניפ זיא סע עכלעוו ןגירק וצ ןטכיזסיוא םוש ןָא

 ,ןבעל ןיא געוו .ַא ןגָאלשכרוד ןיײלַא ךיז טזומעג םולבלעגניר טָאה ,יועט

 .רעשיטנעדוטס רעשידיי ַא טימ טציילפרַאפ ןעוועג טלָאמעד זיא עשרָאװ

 / סע .ןענרעל ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ ,ץניװָארּפ רעד ןופ טנגוי

 ' טיילעגנוי רעטנזיוט לייוו ,סעיצקעל ןופ ןענידְרַאפ וצ רעווש ןעוועג זיא

 : -עק וצ ידכ ,הסנרּפ רעקילײװטיײצ ןופ רוקמ ןקיבלעז םעד טכוזעג ןבָאה

 ןעידוטש-טעטיזרעווינוא ןופ ןרָאי יד ןּפוטשכרוד זיא סע יװ ןענ

 - ןיוש ַא טימ שטנעמ ַא ,טייצ רעד רַאפ ףייר ,םולבלעגניר לאונמע

 / ןַא טימ ןוא .עיגָאלָאעדיא רעכעלטפַאשלעזעג רעטריזילַאטסירקסױא
 - ךיז טָאה ,טרפב םינינע עשידיי וצ ןוא ללכב ןבעל םוצ גנַאגוצ ןטסנרע
 - *רוטלוק .ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןיא ןערב ןכעלטנגוי ַא טימ ןפרָאװעגנײרַא

 . רע טָאה ןטנװָא יד ןיא .ןויצילעוּפ עקניל יד :ײטרַאּפ ןייז ןופ טעברַא

 - .זיא .ןוא ןסרוק-רעטעברַא יד ףיוא טנרעלעג תוריכש עשירַאטעלָארּפ רַאפ

 . יד סָאװ ,לושיטנװָא רעסיורג ַא .ןופ רעטלַאװרַאפ ןרָאװעג טַײצ רעד טימ

 . .ַא רַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא .זיא רע ,טעדנירגעג ןבָאה ןויצ-ילעופ עקניל

 .?רַאּפ ןייז סָאװ ,ןלושי-טנװָא ףניפ יד ןופ טַאר ןשיגָאגַאדעּפ ןופ רעציזרָאפ

 . םולק ַא טריזינַאגרָא טָאה רע .,עשרַאװ ןיא טגָאמרַאפ ותעשב טָאה ייט

 . ַא יז סימ טעװַארּפעג תבש ןדעי ןוא ןלוש עקיזָאד יד ןופ םידימלת ןופ



 ןיא ןטייקיטעט ערעדנַא ןוא סעיצקעל ןטלאה ךרוד "תבש גנוע, "רוטלוק

 -ילעוּפ ןשיטנעדוטס םעד ןיא וויטקַא ןעװעג רע זיא טייצ רעבלעז רעד

 ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא -- "ףליהטסבלעז, רעד ןיא .,"טנגוי, זיירקדוויצ

 -רַאּפ ןייז ןופ ןטעטימָאק ןוא ןזיירק ערעדנַא ןיא ןוא --- ןטנעדוטס עשידיי

 םולבלעגניר זיא 1927 -- 1920 ןױָאי יד ןיא .עירטפירעּפ רעשיאייט

 -רַא ןשיטסינויצ-ילעוּפ םעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ןעוועג

 ןטפירש:ײטרַאּפ ןיא ןביושעג ךס א טָאה ןוא ?טנגוי, ןיירַאפרעטעב

 רערעל ןרָאװעג רע זיא הנויח ןבָאה וצ ידכ .דנַאברַאפ ןקיזָאד םעד ןופ

 םיא טָאה טייקיטעט עשיגָאוַאדעּפ עקיזָאד יד .ןלוש ששידיי עטַאװירּפ ןיא

 -עג ןעוועג ןענעז םידומיל יד סָאװ םעד תמהחמ ,טקידירּפַאב טשינ רעבָא

 -עג ןוא ענליוו ןייק קעװַא 1927 ןיא רע זיא רַאפרעד ,שיליוּפ ףיוא טריפ

 רע טרעק 1928 ןיא .עיזאנמיג-שידיי ַא ןיא עטכישעג ןופ רערעל ןרָאװ

 -מיג עשיליופ ןיא ןענרעל רעטייוו זומ ןוא עשרַאװ ןייק קירוצ םוא ךיז

 -עלטפַאשלעזעג רעד ןיא ךיוא ייז ןשיװצ ,ךעלדיימ עשידיי רַאפ סעיזַאנ
 ןבעגעג רעֶבָא םיא טָאה ןענרעל עקיזָאד סָאד ."הידוהיק עיזַאנמיג רעכ

 -עברַאטימ יו ,תוסנרּפ עקיטייז ןכוז טזומעג טָאה רע .ןבעל ףיוא םיוק

 ןטעברַא ערעדנא ןוא עקירעמא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טפַאשרעט

 -נעטש ַא רימ רַאפ ןפַאש וצ ןייז ךעלגעמ לָאמַא ךייא טעוװ רשפא;

 רע טָאה -- !לָאנרושז-ןכָאװ רעדָא -שדוח א סעּפע ןיא טעברַאטימ עקיד

 ךיז טָאה הסנרּפ ןיימ -- .1932 רעבמעוװַאנ ןט"6 םעד ןבירשעג רימ וצ

 יד ןבילבעג ןענעז תואצוה יד ןוא טרענעלקרַאפ דנטיײדַאב ןעירעפ יד .רַאפ

 ."פבלעז

 ךןשידיי םעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג םולבלעגניר זיא עשרַאװ ןיא
 ַא ןופ סרעדנירגטימ יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא 1920 ןיא .ןבעל"רוטלוק
 רעװעשרַאװ, ןסיײהעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי
 -יד ןעוועג זיא ווָאקרוט סַאנָאי וװ ,(טינו) *רעטַאעט רעשידיי רעיינ

 י ,רָאטקער

 ךיז טָאה טרפב ןדיי יבגל ןוא ללּכב דנַאל ןיא טגַאל עשיטילַאּפ יד
 א ןרָאװעג ןענעז ןסיזירק עשימָאנָאקע ,טרעגרערַאפ קרַאטש לייוורעד
 עיצקַאער עשיטילַאּפ יד .הכולמ רעננוי רעד ןופ תאלוה עטנענַאמרעּפ
 -ַאּפ ןופ טערבליצ רעטּפָא ןַא ןרָאװעג זיא ײטרַאּפ ןייז .טעוועשובעג טָאה
 טרעטשעג ,ןענײרַאפ-רעטעברַא טכַאמרַאפ טָאה ןעמ .תופידר עשיאייציל

 . אש



 "עט עטגיײוװצרַאפ ןוא עטיירב יד ןקיטשרעד טלָאװעג ןוא עיינ ןענעפע

 םולבלעגניר .סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עשיטַארקָאמעד עלַא ןופ טייקיט

 ןייק ןכַאמ טשינ טעברַא רעשיעדיא ןופ רָאט ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 טרעװ טייקיטעט עקיזָאד יד ןעוו ןלַאפ ןיא רשפא ץוח .הנויח ןופ רוקמ

 -ײטרַאּפ יד ,ּפָא םעד טימ ךיז טיג סָאװ ,דיחי ַא ןופ טעברַא עקיצנייא יד

 "ולבלעגניר רַאפ ןוא עיגרענע ןוא טייצ ךס ַא ןעגנולשרַאפ טָאה טעברַא

 -רָאפ רעשירָאטסיה טימ ןבעגוצּפָא ךיז לכ-םדוק קיטכיוו ןעוועג זיא ןעמ

 ,ןבעל ןייז ןופ לַאעדיא רעד ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,גנוש

 רעבעלטּפַאשנסיװ רעשידיי רעד ןוא םולבלעגניר
 | (ָאװײי) טוטיטסניא

 רעשידיי רעד ןרָאװעג טעדנירגעג ענליוו ןיא זיא 1925 רָאי ןיא

 טצַאשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ .טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ

 ףכית ןבָאה ןוא טוטיטסניא ַאזַא ןופ טייקיטיוג יד ןוא טייקיטכיוו יד

 ,םולבלעגניר לאונמע ןעוועג זיא ,םיא טימ ןטעברַאוצטימ ןבױהעגנָא

 ירָאטסיה ַא ןפַאשעג ענליוו ןיא ָאװיי רעד טָאה 1926 רעבמעוװָאנ

 -עציוו ַא רַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא םולבלעגניר ןֹוא עיסימָאק-רעק

 רעד ןופ דילגטימ ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .'ועציזרָאפ

 -טימ יד ןשיווצ טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז .ָאװיי ןופ עיצקעס רעשירָאטסיה

 ןט225 םעד טָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה עשידיי עפורג רעד ןופ רעדילג

 יװ ןעגנוזייונָא טימ עטעקנַא עטשרע יד ןבעגעגסױרַא 1927 רַאורבעפ

 -ַאמ עשירָאטסיה עשידיי ןרירטסיגער רעדָא ןעלמַאז ףרַאד ןעמ ױזַא

 רַאנימעס ַא 1923 ןיא ןפַאשעג םולבלעגניר טָאה עשרַאװ ןיא .,ןלַאירעט

 םעד ןופ לײט ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,עטכישעג רעשידיי רַאפ

 יד עשרַאװ ןיא ןפַאשעג רע טָאה רעלהאמ לאפר ר"ד טימ ןעמַאזוצ .ָאוװיי

 -לַאורַאפ ריא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,?ָאוויי ןופ דניירפ טפַאשלעזעג;

 .ןעגנושרָאפ ןוא סעיצקעל טריזינַאגרָא ,ןסרוק טריפעג ,גנוט

 יד זַא ,עיצקַא ןַא ןריפ וצ ןביױהעגנָא ָאװיי רעד טָאה 1929 ןיא

 רַאפ סעידיסבוס עקידנעטש ןעמיטשַאב ןלָאז ןטַאר-טָאטש יד ןוא תוליהק

 עשיטסַאיזטנע עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא םולבלעגניר .טעברַא ןייז

 עקיזָאד יד ןריפוצכרוד שפנבו בלב ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוט

 גש1
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 פעל ב עש יה א ר ע ט יל ,) ןבירשעג טלָאמעד טָאה רע .עיצקַא

 -עטניארַאפ לכ'םדוק ךיז ןפרַאד תוליהק יד זַא ,(46 ,1929 .* ר צ ט

 ,סעיפַארגָאנָאמ עלַאקָאװ ןבעגסױרַא ןוא ןלעטשנעמַאזוצ טימ ןריסער

 יעּפסקע ןציטש ךיוא ןוא ןוויכרַא-הליחק ןוא םיסקנּפ יד ןטיהּפָא ןפלעה

 "עג טָאה רע .ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה ןעלמַאז ןפרַאד סָאװ ,סעיציד

 ,ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רַאֿפ וויכרַא ןלַארטנעצ ַא ןגעוו טמולה

 -ירב ךס ַא ןעמונַאב רע טָאה עיצוטיטסניא-שרָאפ ַא יוװ ָאוויי םעד

 טלָאװעג ָאוװיי ןיא טָאה רע .טלָאװעג סָאד ןבָאה סרעוט עקינייא יװ רעט

 עיצוטיטסניא טלעוו ַא רָאנ ,עיצוטיטסניא עכעלטלעוו ַא רָאנ טשינ ןעז

 "סיה עלַאנָאיצַאנ יד ןופ החּפשמ רעד ןיא ןעז םיא טלָאװעג אליממ ןוא

 ןא ןיא טריזינַאגרָא ךיז 1929 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשלעזעג עשירָאט

 וצ ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע .טעטימָאק ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןכעלטלעװלַא

 טייקכעלגעמ יד ןטכַארטַאב וצ ידכ ,ָאװיי ןיא הפיסא עלעיצעּפס ַא ןפור

 "אב רעקיזָאד רעד ןופ .טעטימָאק ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןסילשוצנָא ןופ

 ,ךעלגעמ ןעוועג רעטעּפש וויטַאיציניא סמולבלעגניר קנַאד א זיא גנואימ

 -ערּפער ןייז עטכישעג רעזדנוא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ לָאז ָאװיי רעד זַא

 -סיה ןלַאנַאיצאנרעטניא ןטעביז םעד ףיוא טפַאשרעּפרעק ַא יו טריטנעז

  רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,סערגנָאק-רעקירָאט

 ןופ ןריזינַאגרָא סָאד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ךיוא ןעמ טָאה םיא ,3

 רַאפ ה"ד ןטסיוװיכרַא ןוא ןרָאטַאװרעסנָאק רַאפ סרוק ןטשרע םעד

 ןריּפַאק ןופ קינכעט יד ןענרעלסיוא ךיז טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 עגונ ןענעז סָאװ ,ןטקַא עלעניגירַא ןעלמַאז ןופ ןוא ןטנעמוקָאד עטלַא

 | | ,עטכישעג רעשידיי

 -עפנַאק-ַָאװי רעטשרע רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה םולבלעגניר

 ןט-27 ןזיב ןט-24 ןופ געט יד ןיא ענליוו ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץנער

 טכַארבעגסױרַא רע טָאה הפיסא רעקיזָאד רעד ףיוא ,1929 רעבָאטקָא

 ,טָאה רע .ָאװיי ןופ ןטעברַא יד רָאפ ךיז טלעטש רע ױזַא יװ קוק ןייז

 ןגָאוט ףרַאד עיצוטיטסניא עשימעדַאקַא עשידיי ַא זַא ,ןטלַאהעג ,לשמל

 ןופ סנטייװרעד ןופ ןייטש טשינ ןוא רעטקַארַאכ ןכעלמיטסקלָאפ רעמ ַא

 -ידיי יד זַא ,טהנעטעג טָאה רע .ןבעל ןװָאסַאמ ןשידיי ןופ םָארטש םעד

 ןוא םייס ןשיליוּפ ןופ ענובירט יד ןצונסיוא ןפרַאד ןטַאטוּפעד-םייס עש

 .ָאװיי םעד ןופ ןטעברַא יד רַאפ עציטש-הכולמ ןרעדָאט

 אענז



 רעשידי רעד ןופ תומא 'ד יד ןיא טצענערגַאב ךיז טָאה ןעמ;

 -רַאפ ךיז לָאז ןעמ טרעדָאפעג ןוא טגָאלקַאב ךיז רע טָאה -- ?טלעוו

 ַא םתס ןייז טשינ ןוא טלעוװ רעשידיי-טשינ רעסיורג רעד טימ ןדניב

 ךיז לָאז ָאויי רעד זַא ,טלָאװעג ךיוא טָאה רע .עיצוטיטסניא עשידיי

 יד טימ רעמ ןבעגּפָא ךיז ןוא *עזַאב רעשירַאטעלָארּפ, רעד ףיוא ןלעטש

 רעד ןופ דוי לש וצוק ןטימ, טשינ ןוא טייצ רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ

 | ,?טײהנעגנַאגרַאפ

 --- ,טגָאזעג טלָאמעד םולבלעגניר טָאה --- טגייצרעביא ןענעז רימ;

 רעד ןיא ןעמענ ליײטנָא טעװ טפַאשרעטעברַא עשידיי יד רעמ סָאװ זַא

 -ַארּפ רָאלק ַא ןעמעננָא ןזומ ָאויי רעד טעװ רעכיג ץלַא ,ָאװיי ןופ גנואיוב

 יז גע רע פנָאק רעד ןופ ט כיר ַא ב ) *ףוצרּפ ןשירַאטעל

 ,(82 טייז ,1930 .,ענליוו

 טסוגױא ןט-19 -- 14) ץנערעפנָאק-לבוי רעקירָאיױעצ רעד ףיוא

 -טפַאשלעזעג ענייז טקורעגסױרַא רעקרַאטש ךָאנ םולבלעגניר טָאה (5

 טשינ זיא ָאװיי רעד סָאװ ,טרעױדַאב ,לשמל ,טָאה רע .ןעגנורעדָאפ עכעלי

 -ַאֹּפָא עקיזָאד יד .רעקירָאטסיה עשידנַאברַאפנטַאר יד טימ ןדנוברַאפ

 טָאה רע .עקיכות ַא יו עויטַארַאלקעד ַא רעמ ןעוועג רעבָא זיא עיציז

 טימ ,רעטייו טעברַאעג ןוא ןפרָאװעג טשינ ָאויי םעד טגייאנת ןייק

 ןעועג טשינ זיא םולבלעגניר .רעירפ יוװ עיגרענע רערענעלק ןייק טשינ

 ַא ופ אצוי לעוּפ ַא רעמ ןעוועג זיא עיציזָאּפָא ןייז .רעקיטַאמגָאד ןייק

 טימ ןוא טעברַא רעד ןופ עזַאב עלַאיצָאס יד ןרעטיירברַאפ וצ שטנווו

 טָאה סָאד .עירעפירעּפ עכעלטפַאשלעזעג ערעטיירב ַא ןעגנערבניײרַא ןלעוו

 -ַאב ךיז ָאויי רעד טָאה עיגרענע ןייז קנַאד ַא ןעוו ,1923 ןיא ןעזעג ןעמ

 -סיה ןופ סערגנָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטנָאמרעד ןביוא םעד ןיא טקיליײט

 עשידיי זַא ,ןבירשעג םולבלעגניר טָאה 1922 ןופ ווירב ַא ןיא .רעקירָאט

 ,*דנַאלשידיי; ַא יװ סערגנָאק םעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןפרַאד רעקירָאטסיה

 טשינ רעכיז ןטלָאװ רעקירָאטסיה עשידיי-שיטעיווָאס סָאװ ,עיצּפעצנַאק ַא

 ןַא טפמעקעגסיוא ךיז ָאװיי רעד טָאה עקַאט םיא קנַאד ַא .טריטּפעצקַא

 ערעווש יד ןייז רבוג ןפלָאהעג טָאה רע .סערגנָאק ןקיזָאד םעד ףיוא טרָא

 ,דנַאברַאפ-רעקירָאטסיה םעד ןופ טוטַאטס ןטיול לייוו ,תועינמ עלעמרָאפ

 א ,רעקלעֿפ ןייק טשינ ןוא ןקילײטַאב ךיז טנעקעג רעדנעל רָאנ ןבָאה

 טשינ עיצּפעצנָאק רעוויטַאװרעסנָאק רעד טיול ןענעז סָאװ ,ןדיי אטישּפ

 אש



 ןענַאטשַאב ןיא עיצַאגעלעדיָאװיי יד .קלָאפ ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב

 לאונמע ןוא רעלהאמ לאפר ,(טשערַאקוב) יולה ריאמ ,רעּפיש קחצי ןופ

 רעציזרָאפ ןטייוצ ןרַאפ טלייװעגסיוא ןרָאװעג זיא יולה ,םולבלעגניר

 -נָאק םענעי ףיוא טָאה םולבלעגניר .רַאטערקעס ןרַאפ םולבלעגניר ןוא

 -כישעג עכעלטפַאשטריוװ ןוא עלַאיצָאס יד; טַארעפער ַא טנעיילעג סערג

 טכירַאב רעיונעג ַא) *טרעדנוהרָאי ןט-18 ןתעב ןליױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עט

 ,1932 רע ט על ב עשיר ַא ר ע ט יל , יד ןיא טקורדעג זיא

5 (496) ). 

 סע סָאװ ,גנַאלקּפָא ןקיכליה םעד טצונעגסיוא טָאה םולבלעגניר

 ןעגנולעג זיא רעקירָאטסיה עשידיי סָאװ ,טקַאפ רעד ןפורעגסױרַא טָאה

 -ַאטסיה רעשידיי רעד רַאפ ענובירט עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןעניוועג וצ

 -כערַאב ןעוועג זיא רע ןוא טסנידרַאפ ןייז ןעוועג זיא סָאד .עיפַארגָאיר

 ,וטפיוא ןקיזָאד םעד טימ ןריצלָאטש וצ טקיט

 -יטש עקיצניג עקיזָאד יד ןריטנָאקסיד טלָאװעג רע טָאה לכ-םדוק

 ןוא זיירק-רעקירָאטסיה רעװעשרַאװ םעד טריזינַאגרָאער טָאה רע .ןעגנומ

 ",גנוציז רעכעלרעייפ ַא ףיוא .רעציזרָאפ ןרַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא

 -ַאב ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,1924 טסוגױא ןט-25 םעד ןטלַאהעגּפָא

 -ָאטסיה עגנוי ןופ רָאטקעטָארּפ רעקיטסייג רעד ,ווָאנבוד ןועמש טקילײט

 יד ןגעו טכירַאב ןכעלריפסיוא ןַא ןבעגעגּפָא םולבלעגניר טָאה ,רעקיר

 -םױא-ָאקשויצשָאק םעד ןיא ןדיי ןופ לָאר רעד ןגעוו ,ןלַאירעטַאמ עיינ
 רע .ןוויכרַא עשיליוּפ יד ןיא ןעניפעג וצ ןעגנולעג זיא םיא סָאװ ,זנַאטש
 ןופ םיסקנּפ ןעװעטַאר וצ עיצקַא עשיגרענע ןַא ןריפ וצ ןביוהעגנָא טָאה
 עניילק רָאג רַאפ ןפיוק טנעקעג טלָאמעד טָאה ןעמ סָאװ ,ןלוּפ ןיא תוליהק
 ,רעטלעג עקיזָאד יד ןעמוקַאב וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא רעדייל .רעטלעג
 ללש ַא טלמַאזעגפיונוצ טָאה ןוא ןעוועג שאימ טשינ רעבָא ךיז טָאה רע
 טריּפָאק עקַאט ןענעז ייז ןופ עקינייא ןוא םיסקנּפ יד ןגעוו עיצַאמרָאפניא
 .ןרָאװעג

 ןופ גנוטלַאװרַאפ עלַארטנעצ יד ןיא ןיירַא םולבלעגניר זיא 5
 ןופ עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד וצ רעבירַא זיא עיצקַא-םיסקנּפ יד .ָאוװיי
 -טטגניר .עיצַאזילַאער רעכעלגעמ ַא ןופ ךרד ַא ףיוא ןעוועג זיא ןוא ָאוויי
 ןיא םירוקמ עשידיי ןגעוו עטעקנַא עיונעג ַא טלעטשעגפיוגוצ טָאה םולב
 ןיא .טעברַא רעד ןיא רעקירָאטסיה-טשינ ךס ַא ןגױצעגנײרַא ןוא ןלױּפ
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 טפאשלעזעג; רעװעשרַאװ רעד ןופ םוידיזערּפ ןיא ןיירַא רע זיא 7

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ רעד ןופ גנוציז ַא ףיוא ."ָאװיי ןופ דניירפ

 רע טָאה ,19237 רעבָאטקָא עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא .סָאװ ,ָאװיי

 טײקיטעט רעד ןגעוו טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא רעלהאמ לאפר טימ ןעמַאזוצ

 "וצ ןַאלּפ ַא ןעמוקעגפיוא זיא טלָאמעד .עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ

 "רַא רעד רַאפ זיא סע ,"ןליױּפ ןיא ןדיי; ךובלמַאז ןוויטקעלָאק ַא ןטיירגוצ

 זיא םולבלעגניר ןוא עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טעב

 -נוא רעזעידנַארג רעטנַאלּפעג רעקיזָאד רעד ןופ םייחה-חור רעד ןרָאװעג

 שידיי רָאי טנזיוט ןופ גנוצַאשּפָא ןַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,גנומענרעט

 | ,ןלוּפ ןיא ןבעל

 רעכעלטפַאשלעזעג רעכעלטפַאשנסיװ סמולבלעגניר ןופ רעטנעצ ןיא

 טשינ שמֹמ טָאה רע .עיצקַא-םיסקנּפ יד ןענַאטשעג רעבָא זיא טעברַא

 רעזדנוא רַאפ םירוקמ עקידרקיע עקיזָאד יד ןעװעטַאר טלָאװעג ןוא טורעג

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ענליוו ןיא ָאוװיי ןופ גנוציז רעד ףיוא .עטכישעג

 -ַאב ַא ןבעגעגּפָא יינספיוא רע טָאה ,1938 טסוגױא ןט-9 ןוא ןט-8 םעד

 טָאה עיצקַא יד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה רֹע .טעברַא רעקיזָאד רעד ןגעוו טכיר

 ןלעטשנדירפוצ טשינ ךיז רָאט ןעמ רעבָא ,ןטַאטלוזער טכַארבעג ןיוש

 :ןעועג ןענעז רענעלּפ ענייז ןשיווצ .רעמ סָאװ ןעלמַאז ןעז ףרַאד ןעמ ןוא

 תוליהק יד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיסקנּפ עלַא ןרירטסיגערראפ

 ןטיהוצפיוא ןעז ,ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה ,עקיטכיוו ןריּפָאק ,ןלױּפ ןופ

 ןגעו טעברַא עסיורג יד ןטיירגוצ םלוכ לעו טײקכעלמיטרעטלַא עשידיי

 -גנואיײרפַאב יד ןיא ןדיי ןופ לָאר רעד ףיוא ּפָארט ןטימ ,ןלױּפ ןיא ןדיי

 עמַאס יד יװ טכַארטַאב םולבלעגניר טָאה טעברַא עקיזָאד יד ,ןפמַאק

 "וצנָא חוכב טשינ זיא דיחי ַא זַא ,ןטלַאהעג רעבָא טָאה רע .עטסקיטכיװ

 ?סעיצַאטימָארּפמָאק ןופ ןענערָאװַאב, ךיז ידכ ןוא ,טעברַא ַאזַא ןביירש

 ,רעקירָאטסיה עּפורג ַא ןופ טפַאשרעטעברַאטימ ַא ןבָאה טלָאװעג רע טָאה

 "נידַאב עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ערעווש יד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןופ דניירפ, טפַאשלעזעג רעװעשרַאװ רעד ןיא טעברַא יד זיא ,ןעגנוג

 טעברַא עקיזָאד יד טריפעג טָאה םולבלעגניר .ןעגנַאגעגנָא רֶעטייוו *ָאװיי

 .עקירעמַא ןייק קעװַא זיא רעלהאמ לאפר רבח ןייז לייוו ,ןײלַא רענייא

 -עג עלַא ,רעדילגטימ 20 עּפַאנק טלייצעג טָאה זיירק-רעקירָאטסיה רעד

 ,טעברַא יד ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא סע ןוא ,סרעשרָאפ עגנוי עטלוש

 א



 -ָאיגער ע עֶקיִגצֹו ייז ןשיווצ ,קורד םוצ טיירג ןעוועג ןענעז ןטעברַא ךס ַא

 -טימ ןעניפעג וצ רעווש רעייז ןעוועג זיא סע רעבָא ,סעיפַארגָאנָאמ עלַאנ

 | ,ייז ןבעגוצסיױרַא ףיוא ןעל

 ךלעפ ַא ןעניפעג וצ רעווש זיא טיײקיטעטדָאװיי רעקיזָאד רעד ןיא

 םולבלעגניר רעכלעוו ןיא ,טעברַא רעכעלטפַאשנסיװ רעטריזינַאגרָא ןופ

 רַאפ טפַאשלעזעג ,, רעשידיי רעד ןיא וליפַא (*.טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה

 סערעטניא םעד טקעװעג לכ-םדוק םולבלעגניר טָאה ?שינעטנעקדנַאל

 עג טשינ ןוא ןעגנושרָאפ רַאפ אליממ ןוא סעיסרוקסקע עשירָאטסיה רַאפ

 ןטרָאד ךיוא רע טָאה אליממ .ןגינעגרַאפ םשל קיטסירוט ןופ םתס ןטלַאה

 סָאװ ,תועד-יקוליח עשיגָאלָאעדיא יד .חסונ-ָאװיי ןיא טעברַא יד טריפעג

 עטקַארטסבַא-שימעדַאקַא רעמ ןבילבעג ןענעז ,ָאװיי ןטימ טַאהעג טָאה רע

 יד טרָאפ זיא ָאװיי רעד זַא ,ןעזעג טָאה רע .עשיטקַארּפ-טערקנָאק יו

 -ַאקַא סָאװ ,סָאד ןָאטוצפיוא ךיז טימַאב סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא

 יד זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .םלועה תומוא יד ייב ףיוא ןעוט סעימעד

 ןופ טשינ ןענעז ,ןסקַאוװוצרעדנַאנופ ךיז ָאװיי םעד ןרעטש סָאװ ,תועינמ

 רעד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע ןוא ,רעטקַארַאכ ןשיגָאלָאעדיא ןַא

 יוװ ,ָאויי ןופ םויק םעד ןגעוו ליפוצ טשינ ךיז טגרָאז ?לארשייללכ,

 ןפרָאװעגרָאפ וליפא ןוא -- טניימעג ןזיירק עסיוועג ןיא טָאה ןעמ

 יד ןיא רעלמַאז ןוא דניירפ ךס ַא ןעמוקַאב ָאװיי רעד טָאה םיא קנַאד

 -עג טשינ ןטלָאװ ענייז ןטעברַא עטסעב יד .ןזיירק עשיטסינויצ-ילעוּפ

 ןייוהלייט ןוא ענליוו ןיא ָאװיי רעד טשינ ןעוו ןרעוו ןבעגעגסױרַא טנעק

 ,קרָאי-רינ ןיא לײטּפָא רענַאקירעמַא רעד ךיוא

 םעד ןופ סרעיוב עטסקיטכיוו עמַאס יד ןשיווצ ןעוועג זיא םולבלעגניר;

 טגעלפ רע .הניגנ טַאהעג ביל טָאה םולבלענניר זַא ,טלייצרעד רענעק בקעי (8
 רעכעליירפ רעד טימ ןעמַאזוצ, ןוא ןויציילעוּפ יד ןופ "טננויג בולק םעד ןיא ןעמול

 -טקלָאפ ןוא רעדיל ערענַאיצולַאװער ןופ רַאוטרעּפער ןצנַאג םעד ןעגניזסיוא הרבחיטנגוי

 -ניא ,ןטָאדקענַא עכעלמיטסקלַאפ ןלייצרעד וצ עכעלטננוי יד ןטעב טגעלפ רע ."םינונינ

 .רדח ןופ ךָאנ ןעקנעדעג ייז סָאװ ,ךעלטעטש ערעיײז ןופ ךעלהשעמ עטנַאסערעט

 -יורג טימ ןוא רעדעפיילב ַא טימ לכיביץיטַאנ ןייז ןעיצסיורַא רע טגעלפ ייברעד,

 .יינ ןעװעג םיא רַאפ זיא סע סָאװ ץלַא ןביירשרַאפ טייקכעלרעייפ רעמ

 עיצקעס רעשיטסירַאלקלַאפ רעד רַאפ -- ןגָאז רע טגעלפ -- ןעמוק ץונוצ טעװ סָאד,

 .(241 -- 240 .,,ט י נ ש ר ע װ ק )  ."ָאװיײ, םעד ןופ
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 טימ טצענערגַאב בורייּפ-לע ךיז ןבָאה רעקירָאטסיה ערעדנַא תעב .ָאוװיי

 טריזינַאגרָא רע טָאה ,ָאװיי ןופ סעבַאגסיױא יד ןיא טעברַא ןַא ןקורדּפָא

 לָאז טוטיטסניא רעד ידכ ,ץלַא ןָאטעג ןוא ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג ,תוחכ

 רעכעלטפַאשנסיװ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ עּפַאמ רעד ףיוא ןייטש

 עטנרעלעג עשיטעיווָאס יד טימ ןדניברַאפ וצ ךיז תונווכ ענייז .טלעװ

 "נַאמָאר רעשיאיײטרַאּפ ןייז ןיא רעבָא טָאה רע .עטסעב יד ןעוועג ןענעז

 טָאה סָאװ ,טייקכעלקריוו עוויטקעיבָא יד ןעז טנעקעג טשינ טייקשיט

 ,תומולח ענייז טרעטשעצ

 רעקירָאטסיה רעד םולבלעגניר

 "וטש וצ ןסָאלשַאב ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא םולבלעגניר ןעוו

 ַא ןעוועג ןענעז -- רעקירָאטסיה רעשידיי א ןרעוו ןוא עטכישעג ןריד

 .סולשַאב ןייז ןיא טקיטסעפַאב לענש רָאג םיא ןבָאה סָאװ ,םימעט ךפס

 רעייז זיא ןלױּפ ןיא עטכישעג עשידיי סָאװ ,אפוג טקַאפ רעד לכ-םדוק

 -ַאװיכרַא ןופ תובחר רעד -- סנטייווצ ןוא ,ןרָאװעג טעברַאַאב קיצניוװ

 ןופ עיפָאסָאליפ ןייז ,טגָאמרַאפ טָאה עשרַאו סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עשיל

 רעכעלטפַאשלעזעגילַאיצָאס ןייז ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג זיא עטכישעג

 -עגסיוא-ויטקעיבוס ַא ףיוא טריזַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאטנעירָא

 -ַאנָאיצַאנ ַא ןופ קנַאדעג םעד טימ ןדנובעגפיונוצ ,םזיסקרַאמ ןטשטייט

 -ייא ךָאנ ,וָאכָארָאב רעב טרילומרָאפ טָאה סָאד יװ ,גנואיירפַאב רעל

 עיפָאסָאליפ ןייז טַאהעג ןיוש רע טָאה רעקירָאטסיה ןרָאװעג זיא רע רעד

 עטכישעג ןופ עיפָאסָאליפ יד זַא ,ןעמונעג ךיז טָאה ןופרעד .עטכישעג ןופ

 ןיא ךיז טָאה ןוא ןבעל ןעמָאנָאטױא ןַא טבעלעג ןעמולבלעגניר ייב טָאה

 טָאה םולבלעגניר .ןקרעמַאב טזָאלעג טשינ יו טעמכ ןעגנושרָאפ ענייז

 זַא ,רעקירָאטסיה עטריטנעירָא-שיגָאלָאיצָאס ךס ַא טימ םכסהב ןטלַאהעג

 רעדָא טָאה סָאװ ,טפַאשנסיװ עטקַארטסבַא ןַא םתס טשינ זיא עטכישעג

 עלָאיצָאס ַא זיא עטכישעג .סערעטניא ןשימעדַאקַא ןייר ַא ןבָאה ףרַאד

 -ָאמ םעד ןקעלּפטנַא ףרַאד רעדָא יז טקעלּפטנַא אליממ ןוא טפַאשנסיװ

 רעשירָאטסיה רעד ןופ רקיע רעד ןוא דוסי רעד זיא סָאװ ,ףמַאק ןלַאיצ

 -ַאטשעג דימת ,טייהרעדנימ ַא ןעוועג םוטעמוא ןענעז ןדיי ,גנולקיװטנַא

 אאזז



 ןייטש ףמַאק רעקיזָאד רעד ףרַאד אליממ ,טכער רַאפ .ןמַאק ַא ןיא ןענ

 רע2עלרעגריב ןופ רענגעק ַא .גנושרָאפ רעשירָאטסיה ןופ רטנעצ ןיא

 -לַאעדיא ןוא תואמווג טימ רבע ןשידיי םעד ןצוּפַאב ןופ ,עיגָאלָאּפָא

 .עיגָאלָאּפַא עלַאיצָאס ַא טלעטשעגסױרַא רעבָא םולבלעגניר טָאה ,עיצַאז

 רעמ ךס ַא עטכישעג-ךמע עשידיי ןעלטיּפַאק עיורג יד ןיא ןעזעג טָאה רע

 "עז סָאװ ,םילודג עטריזילַאעדיא יד ןיא יוװ טייקנייש ןוא טייקשידלעה

 ױזַא טָאה רע .ןעועג טשינ םילודג ןייק ללכב גנוניימ ןייז טיול ןענ

 ,טקַא ןכעלטפַאשלעזעג ַא ףיוא יו גנושרָאפ-עטכישעג ףיוא טקוקעג םורַָא

 -ימיסַא ןופ רעקירָאטסיה עכעלרעגריב יד ךיוא ןבָאה ױזַא .בוח ַא שממ

 גנושרָאפ סמולבלעגניר ןופ עזַאב יד רעבָא ,טקוקעג רעגַאל ןשירָאטַאל

 םעד ןופ עטכישעג יד ןעוועג זיא סע .,עשיטַארקָאמעד ַא רעמ ןעוועג זיא

 רעד ןופ קימַאניד רעמ ,"עטריגעליװירּפ , יד ןופ רעקינייװ ןוא ןדײדןסַאמ

 -ידיי ןוא עגַארפ רעשידיי רעד ןופ קיטַאטס רעדייא ,עטכישעג רעשידיי |

 ,טייקיזָאלטכער רעש

 סָאװ ,"רעקירָאטסיה רעגנויא דנַאב ןטשרע םוצ המדקה רעד ןיא

 רַאנימעס ןופ טפירש; א יװ 1926 ןיא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא

 טלייצרפשד ,"םייה רעשימעדַאקַא רעשידיי רעד ייב עטכישעג רעשידיי רַאפ

 רַאנימעס ןקיזָאד םעד ןופ רָאי ירד עטשרע יד ןגעוו םולבלעגניר

 -ָאטסיה ןשידיי ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,טרעלקרעד רע ,(1926 -- 1923)

 -עגנָא זיא סָאװ ,םילובלב ,םירקש ,ןלייטרוארָאפ ןרעטשעצ; זיא רעקיר

 רָאנ ,טרַאװנגעק רעד ןופ עיצַאנ רעשידיי רעד םורַא זיולב טשינ טלמַאז

 -קעיבָא ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טביולגעג טָאה רע ."רבע םעד ןופ ךיוא
 רעטעּפש רעדָא רעירפ טעװ עטכישעג עקיזָאד יד ןוא עטכישעג עוויט
 טעװ סע ןוא ןדניושרַאפ ןלעװ ןדיי ןגעק םילובלב יד זַא ,ןייז םרוג
 -לעזעג רעשילױוּפ ןוא רעשידיי רעד ןשיוװצ גנורעטנענרעד ַא וצ ןעמוק
 ףמַאק ןכעלגעטגָאט ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןדיי וװ ,דנַאל ַא ןיא .טפַאש
 עטכישעג-שילױּפ עד ןופ הפוקת עטלַא יד טָאה ,םויק ןוא טכער רַאפ
 אליממ ןוא עיינ יד סָאװ ןצנעדנעט ןוא ןטנעמָאמ עבלעז יד טקעלּפטנַא
 -רָאפ זיא סָאװ ,סָאד .ןעגנושרָאפ ןופ גנַאג םעד ףיוא ןייז עיּפשמ טזומעג

 טפלשה רעטייווצ רעד ןיא עשרַאװ ןיא תוכאלמ-לעב עשידיי טימ ןעמוקעג

 זיא סָאװ ,םעד טימ שיטנעדיא שממ ןעוועג זיא ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ

 אאזזז



 יַאוטקַא יד זיא אליממ :1923 ןיא ןעמוקעגרָאפ טָאטש רעבלעז רעד ןיא
 ,הטפיוא רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטכיו ַא ןעוועג עטכישעג ןופ עיצַאזיל

 ךןופ טכיל ןיא ףמַאק ןכעלגעטגָאט םעד תובישח ןבעגעגוצ טָאה יז תמחמ

 הביס יד זיא סָאד .ןבעל ןופ ןדניוװשרַאפ טשינ ךָאנ ליוו סָאװ ,ובע םעד

 עטכישעג ַא ןביירש וצ ןעמונעג לכ-םדוק ךיז טָאה םולבלעגניר סָאװרַאפ-

 ךעלנייּפ ןבָאה ל א מ ַא ןופ ןטנעמָאמ ךס ַא .עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ

 ,ט נג ײ ה םעד ףיוא ןעוועג זמרמ

 ,ןלעווק עטקורדעג לסיב סָאד ןוא ןלַאירעטַאמ-וויכרַא ןופ ךמס ןפיוא

 "עג עטסטלע יד לכ-םדוק ןבירשעגנָא רע טָאה ,ןַארַאפ ןענעז סע סָאװ

 עיצַאטרעסיד-רעטקָאד ןייז ןעוועג זיא סָאד .עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ עטכיש -

 ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא 1927 ןיא זיא סָאװ

 ןזיב ה"י ןט'14 ןופ הפוקת עטלַא יד םווַא טמענ דנַאב רעקיזָאד רעד

 טעברַא יד טָאה רע .עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ שוריג ןזיב ה"ד 1527 רָאי

 -ס י ה , יװ ,ןלַאנרושז עשידיי ענעדישרַאפ ןיא זייוומיקלח טקורדעג

 ,ןט פירש עשיגָאל ָאל יפ , ,*ן|ט פירש עשירָאט

 "סי ה ר ע גנוי ,, ןא *ן|ט פירש עשימָאנָא ק ע ,
 ךיז טָאה שידיי ףיוא ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא רעבָא -- * ר עקירַָאט |

 .ןבעגעגנייא טשינ סעּפע

 -עלטע ןופ ףליה רעד קנַאד ַא זיב רָאי עכעלטע ןעמונעג טָאה סע

 -כישעג ןופ רעבָאהביל טפַאשלעזעג, רעװעשרַאװ רעד םורַא םידיחי עכ

 עירעס רעד ןיא קרעוװ עקיזָאד סָאד ןעמענוצניײרַא ןעגנולעג זיא ?עט

 ,1932 רָאי ןיא ןענישרעד זיא ןוא סעיפַארגָאנָאמ

 סמולבלעגניר ןופ טרעװ םעד חכמ עטנרעלעג יד ןופ גנוניימ יד |

 רעייז עלַא ,ןטנעזנעצער עשיליוּפ יד ,עטלייטעצ ַא ןעוועג זיא גנילטשרע

 -ָאטעמ ַא ןופ תונעט עייר ַא טקירדעגסיוא ןבָאה ,טיילכַאפ עטנעטעּפמָאק

 -יימ רעייז טיול ,עטעדנירגַאב-טינ יד ןגעוו טרפב ,רעטקַארַאכ ןשיגָאלָאד

 -מָאק רעקיצנייא רעד .עשרַאװ ןיא ןדיי ףיוא תופידר ןגעוו ןטקַאפ ,גנונ

 -ע ל ב - ַא װ יי ,) קנורט עשוהי טנעזנעצער רעשידיי רעטנעטעּפ

 ,ןטרעװ עוװװיטיזָאּפ יד טכַארבעגסױרַא טָאה (66:61 ,5 ,192323 .* ר עט ט

 "רעטניא ךייש סָאװ תונורסח עסיוועג ףיוא ןזיוועגנָא ךיוא טָאה רע םגה

 .ןעגנונַײמעגלַארַאפ ןוא עיצַאטערּפ

 אן



 טרעקַאעצ םולבלעגניר טָאה --- קנורט טביירש --- ךוב ןייז טימ,
 ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא דלעפ טנאקאבמוא ןוא שירפ ַא

 -ָאטסיה רעזודנוא רַאפ רעייטשוצ ןקיטכיו ַא ןבעגעג טימרעד טָאה ןוא

 רעד יו רעקיניוו טשינ טרעױדַאב טָאה טנעזנעצער רעד ."?עיפַארגָאיר

 .שידיי ףיױא ןענישרעד טשינ זיא ךוב עקיזָאד סָאד יאמלה .אפוג רבחמ

 ןופ עטכישעג רעטסטלע רעד ןגעוו ךס ַא ןבירשעג ןבָאה ןקַאילָאּפ םגה

 ױזַא טצונעגסיוא טשינ ייז ןופ רענייא ןייק רעבָא טָאה ,עשרַאװ ןיא ןדיי -

 -לעפ עצנַאג ,ןָאטעג סָאד טָאה םולבלעגניר יװ ןלַאירעטַאמדוװיכרַא ליפ .

 רעטשרע רעד טשרע רע טָאה עשרַאװ ןיא טייקיטעט רעשידיי ןופ רעד

 יוזַא טשינ ןיא ךוב םעד ןיא עטסקיגָאװ סָאד .טקעדטנַא ןוא טרעקַאעצ

 ןוא עכעלטפַאשטריװ יד רָאנ ,עטכ;לשעג עקידנסיורד יד ,עשיטילָאּפ יד

 לעב ,סרעלדנעה ןגעוו םיטרּפ יד .ןטנעמָאמ עשירעגייטשי-רוטלוק יד

 ,הליהק רעד ןופ ןבעל ןטסקיניײװעניא םעד ןגעוו ,םיאפור ןגעוו ,תוכאלמ

 סָאד -- ןעגנואיצַאב עשידיי-שילוּפ ןוא רוטלוק ,ןושל ,םיגהנמ .ןגעוו

 םעד ךייש סָאװ ,לָאמ ןטשרע םוצ טקעלּפטנַא טָאה רע סָאװ ,םינינע ןענעז

 זיא טרּפ םעד ןיא --- עיװָאזַאמ ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא רבע ןשידיי

  "ףַאפמוא עלַא יד סע טגָאמרַאפ אליממ ,שירענָאיּפ ךוב סמולבלעגניר.

 -יב עשירעשרָאפ ןיא ןעמ טניפעג ךעלטנייוועג סָאװ תונורסח עכעלדיימ
 וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה םיא סָאװ ,ןטנעמוקָאד-ויכרַא לייט ַא .םירוכ
 -ק מ ענ ע ב יל ק ע ג , ןייז ןיא טצונעגסיוא רע טָאה ,ןעניפעג

 ןליוּפ ןיא ןדײ ןופ עט כישעג רעד וצ םיו
 -וצ טָאה רע סָאװ ,(1506 רָאיןיב ?עּפָאר ײיא-חרזמ ןוא
 -ַאד סָאד ,(1930 עשראוו) רעלהאמ לאפר טימ ןעמַאזוצ טלעטשעגנעמַאז
 עשידיי יד .שילוּפ ףיױא ןענישרעד ךיוא זיִא ןטייז 60 ןופ קרעװ עקיז
 עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןופ טרידנעמָאקער ןעוועג זיא עבַאגסױא
 םעד ףיוא טעברַאעג רעטײװ טָאה םולבלעגניר .ןליוּפ ןיא (א"שיצ)
 טלָאזעג טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג ןייז ןופ דנַאב ןטייווצ
 עקידרעטעּפש יד ןגעוו .1795 רָאי ןזיב 1527 ןופ הפוקת יד ןעמענמורַא
 ,טכַארטעג טשינ וליּפַא רע טָאה ןטייצ

 --- 1527) דנַאב רעטייווצ רעד זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע

 עמַאס םעד .,טּפירקסונַאמ ןיא קיטרַאפ ןצנַאג ןיא טעמכ ןעוועג (5

8860 



 "טכער רעייז ןוא ה"י ןט-18 ןיא עשרַאװ ןיא ןדיי; ןגעוו לייט ןטסקיטכיוו

 יא ט ס י ה ; יד ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה *עגַאל עכעלטפַאשלעזעג-ךעל

 -ָאד רעד ןיא .(268:248 ,2 דנַאב) ָאװייןופ *ן|ט פיר ש עשיר

 טַאה סע יצ עגַארּפ יד טרעפטנערַאפ רבחמ רעד טָאה טעברַא רעקיז

 ןויטיזָאּפ ןיא טייצ רענעי ןופ עשרַאװ ןיא הליהק עשידיי ַא טריטסיזקע

 רע .ןריטסיזקע טנעקעג טשינ עיצוטיטסניא ַאזַא טָאה לַאגעל םגה ,ןיז

 ןיא סָאװ ,עגַארּפ ףיוא טרפב הליהק רעקיזָאד רעד ןופ זילַאנַא ןַא טיג

 טלַאטשעג יד טכַארבעגפױרַא טרעוו לָאמ ןטשרע םוצ .,עלַאגעל ַא ןעוועג

 ןַא ףיא טמוק סָאװ ,ןלדתש ןשידי ַא ה"ד ,ק י ד נג ע ס םעד ןופ

 רעד ןופ טמיטשַאב רעטערטרַאפ ןימ ַא ןעוועג זיא סָאװ ןוא 1759 ךרע

 ךעלריפסיוא טלייצרעד םולבלעגניר .ןדיי יד ןריטנעזערּפער וצ טכַאמ

 ,ס ק י ד ג ע ס  רעגארּפ ןוא רעװעשרַאװ יד ןופ ןטייקיטעט יד ןגעוו

 (םישמש ,םינייד) טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,טַארַאּפַאןטמַאַאב םעד ןגעוו

 טעברַא עקיזָאד יד .עשרַאװ ןיא עיצקידסירוי רעשידיי רעד ןגעוו ךיוא ןוא

 רָאג טפַאש ןוא ןטנָאזירָאה עיינ טנפע סָאװ םישודיח ליפ רעייז טגנערב

 ,ןזיװַאב טָאה רבחמ רעד .עשרַאװ ןיא ןדיי ןגעוו דליב שירפ ןוא יינ ַא

 עשילױּפ סָאד סָאװ ,ןעגנורעטש יד ןכָארבעגכרוד טָאה קימָאנָאקע יד זַא

 טשינ ללכב 1527 ןופ שוריג םעד יּפ לע ןבָאה ןדיי .טכַאמעג טָאה ץעזעג

 ,הליהק עטריזינַאגרָא ןַא ןבָאה אטישּפ ַא ,עשרַאװ ןיא ןעניוװ טרָאטעג

 ַא ןפראוורעטנוא טזומעג ךיז ןדיי ןבָאה םיסנרּפ ןבָאה טאטשנא רעבָא

 -ַאב טָאה סָאװ ןוא ןעגנווצעגפיורַא ייז ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןלדתש

 תורקפה יד ןופ ןעגנובײרשַאב עוויטקעיבָא רעייז ןיא ,קלָאפ סָאד טהלווע

 ַא טכַארבעגסױרַא טרעוו סרעגרָאזרַאפפלהק ענעטעבעג-טשינ יד דצמ

 ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ןדיי ןופ רעטערטרַאפ ןקידהנושמ ַא ןופ טלַאטשעג

 ערעדנַא .תוליהק עשידיי עלַאגעל יד ןופ עט2ישעג רעד ןיא עיגָאלאנַא

 ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעג םולבלעגניר טָאה דנַאב ןטייווצ םעד ןופ ןלייט

 רעד טָאה ןטעברַא עקיזָאד יד ןיא .(עיפַארגָאילביב יד עז) ןלַאנרושז

 ןיא ןטנעמָאמ עקיטכיוװ ייר ַא טכַארבעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ רבחמ

 ןגעו ,"םױשּפָא ןשידייק ןגעװ ,םישובלמ ןגעו .,ןבעל-רעגייטש ןשידיי

 רעד ןגעוו ,ה"י ןט18 ןיא ןדיי רעװעשרַאװ ןופ ןבעל ןטסקיניײװעניא םעד

 רעכעלרעגריב רעד עכלעוו וצ ,סעמעט ץלַא -- טלעוורעטנוא רעשידיי

 אאש1



 עקיזָאד יד ,טרירעגוצ טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה רעקירָאטסיה רעשידיי

 רעטרילָאּפ-טשינ ַא ןופ לָאמלייט טדייל קיטַאמעט עקידלּפַאצ ןוא עשירפ

 ןיא אפוג לַאירעטַאמ רעד רעבָא ,עיצקורטסנָאק רעקידרעלעפ ןוא ךַארּפש

 ,שידיי ןוא ךעלמיטסקלָאפ ,ךייר ןוא קיטכיוו ךעלנייוועגרעסיוא

 שיליוּפ ףיוא טקורדעגּפָא םולבלעגניר טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 "שסערּפ רעװעשרַאװ רעד ןופ טכיל ןיא ןדיי; ןגעוו טעברַא ערעסערג ַא

 , יק ס װ ָא ד יש ז ק ינ ש ט נ ע ש עי מ ,;) היי ןט718 ןופ

 עוויסנעטניא ןופ טקודָארּפ-ייב ַא יו ןסקאוועגסױרַא זיא סָאװ ,(2

 סָאװ ,טעברַא רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד ןיא .הפוקת רענעי ןופ ןעגנושרָאפ

 א ןַארַאפ זיא ,שידיי ףיא טקורדעג ןעוועג ןענעז םיקלח עניילק רָאנ

 ןשיטילָאּפ ןוא ןלַאיצָאס ןטימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןלַאירעטַאמ טלעיוו

 ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא ןדיי ןגעוו ןוא ןדיי ןופ ןסנָאנַא יד .ןדיי ןופ יזמעמ

 םעד ןיא ןדיי ןופ עגַאל רעד ףיוא טכיל קידארומ ַא ןפרַאװ טייצ רענעי

 "עז ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןעוו ,גָאטוצ טנייה ,ןלױּפ ןשילױטַאק-שיצירּפ

 טביילב יז .רעקיגָאװ ךָאנ טעברַא יד זיא ,אצמנב טשינ יװ טעמכ ןענ

 -נוא ןכלעוו וצ ,ןלַאירעטַאמ ןימ ןקיזָאד םעד רַאפ רוקמ רעקיצנייא רעד

 ,טרירעגוצ קיצניוװ ללכ ךרדב ךיז ןבָאה רעקירָאטסיה ערעזד

 -יֿפמניא-טּפיוה יד ןעמולבלעגניר ייב לָאמטּפָא טרעוו עיצַאזילַאוטקַא

 } י ר פ ןגעװ לקיטרַא ןייז ,לקיטרַא ןשירָאטסיה ַא ןביירש וצ עיצַאר

 טבײה ןד ײ* עש יל יוּפ עקיל ָאמַא ײב תונו ת ח

 | :ױזַא ןָא רע

 טייטש טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ םויה-רדס ןפיוא;

 קיטסיטַאטס יד .תונותח ןופ םעלבָארּפ סָאד ךיוא ןגָארּפ ךס ַא ןשיװצ

 לָאצ יד זַא ,זדנוא ןזײװַאב ןבעל ןכעלגעטגָאט ןופ עיצַאװרעסבָא יד ןוא

 עשיפיצעפס יד ןוא סיוירק םעד בילוצ רדסכ טלַאפ תונותח עשידיי

 רעשידיי רעד ןבעל וצ סיוא טמוק סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב ערעווש |

 ,"ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב

 -ַאג רעטנַאסערעטניא רעד טמוק המדקה רעצרוק ַאזַא ךָאנ טשרע
 טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .לָאמַא ןעוועג סָאד זיא ױזַא יו םעד ןגעוו לַאירעט
 ךס ַא זַא ,ןזיװַאב ןוא טרַאװנגעק רעד טימ רבע םעד ןדנוברַאפ דימת רע
 טרעלקרעד ןוא ,ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןטיבעג טשינ טרָאפ ךיז טָאה
 ,םיאנת עשיטילָאּפ ערעווש טימ סע

 אאצןז



 ףיוא רָאנ סױרַא זיא סָאװ ,טעבֹרַא סמולבלעגניר זיא קיטכיוו רָאג

 וע ג נו א יימ ַא כב ןוא ן ט ק עיָא ר 9 , יד ןגעװ ,שיליוּפ

 ןופ ה פוק ת ר עד ןיא ןד יי ןט כישוצרעביא

 ןענישרעד זיא ןוא ?7 ט סוג יוא װאל סינַא ט ס גיניק

 ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא ןינע םעד ןגעוו זיא סע םגה ,1924 רָאי ןיא

 -מַאזוצפיונוצ ןעגנולעג טשינ םענייק רעבָא זיא ,רעקירָאטסיה עשיליוּפ

 -ַארגַא ןדיי טלָאװעג טָאה ןעמ ױזַא יו םעד ןגעוו ןטקַאפ ללש ַאזַא ןעל

 רעשידיי רעד ןעוועג זיא סע סיורג יװ ןוא ןריזילַאירטסודניא ןוא ןריזיר

 ןלױּפ ןיא הכאלמ ןוא עירטסודניא ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ רעייטשוצ

 ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ןופ טנעמעלע רעטלוב רעד טקעטש טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא

 -עלטכישעג ןריזילַאוטקַא וצ גנַארד רעד ,סָאטַאּפ ןלַאיצָאס סמולבלעגניר
 ןיא רע טביירש -- ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ ןטכישרעביא סָאד; ,ןסעצָארּפ עכ

 עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ רענייא גָאט וצ טנייה זיא -- המדקה רעד

 עשיטילָאּפ עלַא טעמ? ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןיא טרירוגיפ סָאװ ,ןעגנוזָאל

 ןטשרע םוצ ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא גנולָאל רעקיזָאד רעד .,ןעײטרַאּפ

 ןופ הפוקת רעד ןיא ןיוש ןטסיצילבוּפ עשידיי ןוא עשילוּפ דצמ לָאמ

 טעברַא עקיזָאד יד ףיױא טקוקעג טָאה םולבלעגניר .,"*װַאלסינַאטס גיניק

 -טשינ; ףיוא קוק ןייז טימ םכסהב ,"בוח ןכעלטפַאשלעזעג; ַא ףיוא יו |

 רעד ןופ סױרַא ןקעטש ןליוו םענעגייא ןייז ןגעק .עטכישעג *עטקַארטסבַא

 -ָאס רעמ ,ןרעכעה ַא ןופ תמא ,רענעט עשיטעגָאלַאּפַא טעברַא רעקיזָאד

 -עז ה"י ןט'18 ןיא ןַא ,טזײװַאב רע .רעטקַארַאכ ןכעלרעגריב יװ ןלַאיצ

 .רעטעברַאךדי ךס ַא ןעװעג ךיוא ןטנַאקירבַאפױדי ץוח ןענ

 רעטייוו ןליוו ןדיי .טנעמעלע רעוויטקודָארּפ ַא ןעוועג ןדיי ןענעז אליממ

 -נַא רעמ זיא ח"י ןט-20 ןופ ןלױּפ סָאד רעבָא ,חכ רעװיטקודָארּפ ַא ןייז

 יו ,רעבלעז רעד זיא ףמַאק רעד .ה"י ןט-18 ןופ ןלױּפ יו שיטימעסיט

 יד .רערעסערג ַא --- םענרַאפ רעד ,ערעדנַא ןענעז ןדָאטעמ יד ;טלָאמעז

 סָאד -- ןכַאפ עקידנריצודָארּפ ענעדישרַאפ ןיא ןדיי ןגעוו ןלַאירעטַאמ

 "ס י ה קעװַא ןלעטש סָאװ ,ןטקַאפ עטבעלעגפיוא רעדָא עיינ ץלַא ןענעז

 ןיא ןלױּפ ןיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עיצולָאװע יד ש יר ַא ט

 -סױא ענייז ןופ טכיל ןיא ךיז טזָאל סע .וויטקעּפסרעּפ רעקיטכיר רעד

 אאצזזז



 -טנפע וצ וליפא טזָאלעגוצ ןדיי טָאה ןעמ זַא ,ןלעטשוצטסעפ ןעגנושרָאפ

 -רַא יד טרעוו םורַא ױזַא ,טציטשעג טָאה הכולמ יד סָאװ ,ןטעברַא עכעל

 ןבירשעג זיא טעברַא עקידנצנעלג עקיזָאד יד ,טריזילַאוטקַא קרַאטש טעב

 זילב ןופ המישר ַא יװ שממ ,םרָאפ רעטריסנעדנָאק רעייז ַא ןיא

 םצע רעד .טריטיצ טּפָא ןעוועג זיא ןוא םשור ַא טכַאמעג טָאה יז ,ןטקַאפ

 רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןעװעג זיא שיליוּפ ףיוא יז ןבעגסױרַא ןופ טקַאפ

 -יצַאב יד ןרעסעברַאפ ףיוא ןעוועג עיּפשמ טשינ טָאה יז ביוא ,וטפיוא

 םעד בילוצ זיולב ןעוועג סָאד זיא ,ןשטנעמ ןקידנטעברַא ןשידיי םוצ גנוא

 עשידיי לטיּפַאק יײנ ַא טנפעעג טָאה ךוב ןייז ,םזיטימעסיטנַא ןדנילב

 םוצ טנעָאנ ןעגנוזָאל -- טעברַא ףיוא טכער רַאפ ףמַאק ןוא עצַארּפ

 .רעקירָאטסיה ןגנוי ןקיזָאד םעד ןופ ןצרַאה

 ןלױּפ ןיא ןעיירעקורד עשידיי ןגעוו םיטרּפ יד ןענעז קיטכיוו רָאג

 טָאה ןינע רעד .טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא טנָאמרעד בכגא ךרדב ןרעוו סָאװ

 טעברַא ןופ עטכישעג קיטש ַא יו רָאנ טשינ טריסערעטניא קרַאטש םיא

 ךמס ןפיוא .עטכישעג-רוטלוק עשידיי טַאלב ַא יװ ךיוא רָאנ ,ןדיי ייב

 -רַאַאב עמעט עקיזָאד יד םולבלעגניר טָאה ןלַאירעטַאמ-וויכרַא עיינ ןופ

 ןוא םישודיח טימ לופ זיא סָאװ ,עיפַארגָאנָאמ ַא ןיא ךעלריפסיוא טעב

 ןליױּפ ןיא ןבעל ןקיטסייג ןשידיי םעד ןגעוו תועידי ערעזדנוא טרעכײרַאב

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס םייב ןרָאי עשיטירק יד ןיא

 ןופ עט כיש עג ר ע ד וצ , נ"א טעברַא יד זיא סָאד
 רעד ןיא ןליוּפ ןיא קורד ןוא ךוב ןשיד ײ
 ,ענליו ?ה *'י ן|ט-1 8 ןופ ט פל עה ר ע ט יי װ צ
 םעד ןגעװ טלייצרעד טרעוו טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ,(ןטייז 64 ,6
 ןבָאה ייז לייוו ,ןדיי ףיוא טגײלעגפיורַא חריזג ַא ,םירפס ףיוא לּפמעטש
 סָאד בור יּפ לע ןבָאה "םיתב-ילעבע עקימורַא יד תעב ,ןענעייל טנעקעג

 ןוא עטנאקאב ןגעוו םיטרּפ עיינ טלייצרעד ךיוא ןרעו סע .טנעקעג טשינ
 ,םירפס ירכומ ןגעוו ,ןעיירעקורד עשידיי עטנאקאבמוא ןגעוו רעמ ךָאנ !

 ןייא טימ -- ןלױּפ ןיא רוטַארעטיל-חלכשה רעד ןופ בײהנָא םעד ןגעוו
 ןיא .גנַאר ןקיסַאלקטשרע ןופ עטכישעג-רוטלוק עשידיי קיטש ַא ,טרָאװ
 -רעד ןעמ ,רצוא ןַא תמאב לכיב עניילק עקיזָאד סָאד זיא םישודיח ןופ טרּפ
  ףשידיי ַא 1794 ןיא ןבעגוצסױרַא גנואימַאב ַא ןגעוו ,לשמל ,ךיז טסיװ
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 -ָאקשויצשָאק םעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .עשרַאװ ןיא גנוטייצ

 -ייצ רעשידיי ַא ןופ טקעיָארּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד ,דנַאטשפיוא

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד יו טזייוװַאב סע ןוא עשרַאװ ןיא גנוט

 ןסיועג ַא .ןרָאטקַאפ עכעלטפַאשלעזעג טימ ןדנוברַאפ גנע זיא עסערּפ

  "שמ; ןגעװ לקיטרַא עניילק סָאד טָאה עמעט רעקיזָאד רעד טימ תוכייש

 -עגּפָא טָאה רע סָאװ ,"ה"י ןט-18 ףוס עשרַאװ ןיא םידיסח ןוא םיליכ

 ןוא ,(1232 - 124 ,1928) * ר ע ט ע ל ב - ָא װ ײ , יד ןיא טקורד

 |י א | ד יי; דנַאב ןטייווצ ןייז ןופ טנעמגַארפ ַא ןעוועג זיא סָאװ

 = ע ש רַא ױ

 רע טָאה ,ענליוו ןיא רערעל ַא יו טעברַאעג טָאה םולבלעגניר תעב

 -יוא רעשידיי רעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ ןויכרַא עקיטרָאד יד ןיא טרידוטש

 -ַא װ יי ) רעביא טיג ר על ה א מ .ר ןלױּפ ןטלַא ןיא עימָאנָאט

 ןקיזָאד םעד ןגעוו טָאה רע זַא ,(312 ,1944 ,אאצזע ,* ר ע ט ע ל ב

 וצ ןבילקעג ךיז תועמשמ ןוא ןלַאירעטַאמ עיינ ךס ַא ןענופעג ןינע

 ןגעו טעברַא ערענעלק ַא טקורדענּפָא טָאה רע .עמעט רעד ףיוא ןביירש

 ןגעװ טעברַא רעד וצ המדקה ןימ ַא יוװ עימָאנָאטױא רעקילָאמַא רעד

 ,|ליוּפ ןיא תוליהק עשידײ ןופ ןטעשזדוב;

 ,1928 רָאי ןיא שילױוּפ ףיוא ןבעגעגסױרַא טָאה ןיײטשנרָאב קחצי סָאװ

 -ישז; ג"א עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,קרעוו ןוויטקעלַאק םעד ןיא

 טקורדעגּפָא םולבלעגניר טָאה (1932) *ײענָאזדָארדָא עצסלָאּפ'װ ישזד

 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעשיטילַאּפ רעד ןגעוו קילברעביא ןשיטעטניס ַא

 ןופ םיטרּפ ךס ַא טצונעגסיוא ךיוא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןלױּפ ןקילָאמַא

 עיצקַאדער יד .עשרַאװ ןיא ןדיי ןגעוו דנַאב ןטייווצ ןטקורדעג-טשינ ןייז

 ןצנַאג םעד ןפרָאװעגסױרַא ןוא טעברַא יד ןטינשעצ קרַאטש רעבָא טָאה

 "עג םעד ןופ זיא םולבלעגניר .טייקיטעט רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו לייט

 -עגפיוא םיא טָאה ןטסקרַאטש םוצ רעבָא .ןדירפוצ טשינ קרַאטש ןעוו

 ,ןָאהט .י ר"ד טַאטוּפעד-םייס ןופ ןבירשעג ,ךוב םוצ המדקה יד טכַארב

 יּפָא ךיז טָאה םולבלעגניר .דנַאברַאפנטַאר ןגעק סױרַא ףרַאש זיא סָאװ

 טָאה ןוא עבַאגסױא רעקיזָאד רעד ןיא ןטעברַאוצטימ רעטייוו טגָאזעג

 יד ןפ עיצקַאדער ןיא ווירב ַא טקורדעגּפָא טירטסױרַא ןייז ןגעוו

 .(571933 * רע טעל ב עשירַאר ע טיל ,
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 -עגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טייצ רענעי ןופ רעכיב עטסקיגָאװ יד ֹוצ

 שש י ל י ו פ 'י ד , ליפַארגָאנָאמ ןייז קפס ילב טרעהעג ,ןבעג

 ,* ָא ק ש וי צ ש ַא ק ןו פ דבנ ַא טש פיו א ןי א ןד ײ

 -רעד ָאװיי ןופ לײטּפָא רענַאקירעמַא ןופ עיצנעוובוס ַא קנַאד ַא זיא סָאװ

 ןייז ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוװעג זיא ךוב עקיזָאד סָאד ,1937 ןיא ןעניש

 "רַאַאב לָאמטּפָא ןיוש זיא עמעט עקיזָאד יד םגה .רעלעה עכענ רעטומ

 -רעטַאמ ןכייר ַאזַא טצונעגסיוא טשינ רענייק רעבָא טָאה ,ןרָאװעג טעב

 םענרַאפ ןיא טיירב ױזַא םעלבָארּפ סָאד טלעטשעגקעװַא טשינ ןוא לַאי

 ךוב ןייז ןיא .םולבלעגניר ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,גנַאגוצ ןיא לַאיצָאס ןוא

 םעד ,"דלעה; םעד ףיוא טשינ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ּפָארט רעד זיא

 -ַאטַאמ רעד ףיוא רָאנ ,שטיװעלעסָאי קערעב דײ-קינװָאקלוּפ םעד ,דיחי

 רעד ןופ קעװַא זיא םולבלעגניר .דנַאטשפיוא םעד םורַא עירעפירעּפ רעוו

 רעד סָאװ עיפַארגָאנָאמ עטשרע יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,עיגָאלָאּפַא

 -עגסױרַא טָאה (סעכייד ןעמָאנ רעתמא רעד) יקסנינול טסנרע דמושמ

 ןשידלעה םעד ןופ ייליבוי ןטסטרעדנוה ןטימ תוכייש ןיא 1909 ןיא ןבעג

 -ניר רעבָא זיא רַאפרעד .לדיי ןשיווטיל ןוװַאקישט ןקיזָאד םעד ןופ טיוט

 לָאר יד ןעוועג םזגמ טָאה ןוא טעגָאלָאּפַא-סקלָאפ רעד ןרָאװעג םולבלעג

 ךוב סָאד .דנַאטשפױא םעד ןיא ןוא םורַא שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי ןופ

 -ריפסיוא ןוא קידעבעל טלייצרעד ןוא ןטקַאפ עיינ ךס ַא רעבָא טגנערב
 ,ץילימ רעװעשרַאװ רעד ןיא ןדיי ןגעוו ,הביבס רעשידיי רעד ןגעוו ךעל
 ,הרימש יװ ,ןדיי ןופ ןטסנידפליה יד ןגעוו ,אפוג קלוּפ ןשידיי םעד ןגעוו
 ןעגנולעטשוצ ,סעיציזיוקער ,רעבירגצוש יד ןיא ןטעברַא ,שזַאנָאיּפש
 ןגעו זיא ךוב םעד ןיא לטיּפַאק רעטסעב רעד .ו"ַאא ײמרַא רעד רַאפ
 "םיוא ןופ ןטייצ יד ןיא עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ ןבעל ןכעלגעטגָאט םעד
 -ערּפרעטניא רעכעלטנירג ןייק טשינ ַא ןופ טדייל ךוב סָאד םגה .יזנַאטש
 ערעזדנוא ןענעז ןעמולבלעגניר קנַאד ַא זַא ,ןבעגוצ ןעמ זומ ךָאד ,עיצַאט
 -ילק םעד ןגעוו ךיוא ןוא 1794 ןופ דנַאטשפיוא ןיא ןדיי ןגעוו תועידי
 רָאג -- ןבעל וצ טלָאמעד ןעמוקעגסיוא זיא ןדיי ןכלעוו ןיא ,טַאמ
 ,ןרָאװעג טרעכיײרַאב קרַאטש

 סרעשרָאפ עקידרעירפ יד זא ,רבחמ רעד טביירש המדקה רעד ןיא
 טָאה רַאפרעד .?ןוויטָאמ עכעלטפַאשנסיװ, ןעניז ןיא טַאהעג טשינ ןבָאה

 אאאז



 סע טָאה קַאילָאּפ רעד .וטפיוא סקערעב ןעוועג םזגמ רָאטַאלימיסַא ועד

 ,ןטכיש ענעדײשרַאפ יד ןעזעג טשינ רעדָא טלעג-ןיילק וצ טכַאמעג ללכב

 "וצ ענעדיישרַאפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ןוא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענעז סָאװ

 טביירש --- רעקירָאטסיה עקיטציאזזיב יד, .אפוג דנַאטשפיוא םוצ ןעגנַאג

 -םיוא ןיא ןריי ןופ לײטנָא םעד ןגעוו ןבירשעג ןבָאה סָאװ --- םולבלעגניר

 ןוֿפ ןעגנוגנעוטשנָא עטנּפָאװַאב יד זיולב טָאהעג ןעניז ןיא ןבָאה ,'זנַאטש

 ןדיי רעטנזיוט ענעי ןגעוו ןסעגרַאפ ןצנַאג ןיא רעבָא טָאה ןעמ ,ןדיי יד

 עטעּפָאל רעד טימ ,ןזייא ןוא רעש רעד טימ ןבָאה סָאװ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ

 עשירעטילימ ערעדנַא ןוא עיצינומַא ןופ ןעגנורעפיל ךרוד ,לַאקסיר ןוא

 יֿבייוט ךרוד ךיוא ןוא ןטסנידרןָאזינרַאג ענעדיישרַאפ ךרוד ,ןעלקיטרַא

 סָאד ,דנאטשפיוא םעד ןפלָאהעג -- םינפוא ןוא ןעלטימ ערעדנַא רעש

 ערעזדנוא ייב ןעוועג ןח אשונ טשינ טָאה *דנַאלרעטניה , עשידיי עקיזָאד

 ןוא דליב ןייז ןוא קערעב ףיוא רָאנ טקוקרַאפ ךיז ןבָאה ייז ,רעקירָאטסיה

 ףליהטימ רעטיירג רעייז ןָא סָאװ ,ןסַאמסקלָאפ עטיירב יד ןעזעג טשינ

 טימ רעטילימ סָאד ןגרָאזַאב סָאד ןלעטשוצרָאפ ךעלגעמ טשינ ךיז !יא

 רטד רַאפ ףמַאק םעד טכעלגעמרעד אליממ ןוא קיטיינ זיא'ס סָאװ ,םעד

 יי יי ."טייהיירפ

 זיא םולבלעגניר ױזַא יו ,ןעז ןעמ ןעק עטַאטיצ רעקיזָאד רעד ןופ

 ןלױּפ ןיא זיא *דנַאלרעטניה שידיי;, ַאזַא םגה ,עמעט רעד וצ ןטָארטעגוצ

 רקיע רעד ןעוועג טשינ סָאד זיא אליממ ןוא תומחלמ תעב ןעוועג דימת

 | ,"טייהיירפ רַאפ ףמַאקק םעד ןיא

 ןיא סָאװ ,עיגָאלָאּפַא ןימ רעדנַא ןַא טקורעגסױרַא טָאה םולבלעגניר

 סע לייוו ,רקיע רעד ןעוועג טשינ סָאד זיא ףמַאק םענעי ןופ םיאנת יד

 -ַאב רעד (!ןייז טנעקעג טשינ טָאה שרעדנַא ןוא) ןדיי ייב טלעפעג טָאה

 רַאפ ףמַאק ןקיזָאד ןטימ תוכייש זיא סע ןכלעוו ןבָאה ןופ ןייזטסווו

 יי | | ,טייקידנעטשטסבלעז-הכולמ
 ירּפ ַא ןיא ,1938 ןיא שיליוּפ ףיוא ןענישרעד ךיוא זיא טעברַא יד |

 | | .טסקעט ןיא םייוניש עקינייא טימ גַאלרַאפ ןטַאװ

 ערעסערג ,ןעלקיטרַא 38 סמולבלעגניר ןענעז טייקיטכיוו סיורג ןופ

 רע סָאװ ,ןלױּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ןגעוו ,ערענעלק ןוא

 יידיי-שטיײד רעד ןיא 10 ןוא 9 ,8 רעדנעב יד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה

 גאז



 -רַא יּפ לע ןבירשעג .(1933 --- 1921) ןילרעב ןיא עידעּפָאלקיצנע יועש
 -ָאד יד ןענעז ,אצמנב טשינ רעמ ןיוש ןענעז סָאװ ,ןטנעמוקָאד עשילַאװיכ
 עטבישעג רעשימָאנָאקע רעד רַאפ רוקמ רעקיטכיו ַא ןעלקיטרַא עקיז
 -וצ ןלעטש סָאװ ,יד ןופ ןרעוו טצונעגסיוא ןפרַאד ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ
 ,תוליהק ענעמוקעגמוא ןופ רעכיב-רוכזי ןעמַאז

 ןעמענרַאפ ,עשירענָאיּפ ַא שממ ,טרּפ םעד ןיא עיציזָאּפ רעדנוזַאב ַא

 ןיא ןדיי ייב רוטלוק-ןיצידעמ ןוא םיריוטקָאד ןגעוו ןטעברַא סמולבלעגניר

 סָאװ ,,ה"י ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןוא ןט-18 ןיא ןליופ

 עקיזָאד יד .ןלַאירעטַאמ עטקורדעג-טשינ יּפ לע זייוולייט ןבירשעג ןענעז

 -רושז םעד ןיא 1928 -- 1921 ןרָאי יד ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה ןטעברַא

 סָאד ."זָאט, ןופ ןַאגרָא םעד--"ןיצ יד עמ על ַאי צ ָא ס , לַאנ

 שנעי ןענעז ,ןטעברַא עקיזָאד יד ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ,עטסקיגָאװ עמַאס

 ,דנַאל ןופ ןיצידעמ רעד ןיא ןדיי ןופ לָאר יד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ ,םינינט

 טנעקעג טשינ ללכב ןלױּפ ןיא ןבָאה ןדיי זַא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו

 ,סױרַא טגנערב םולבלעגניר סָאװ ,לכה-ךס רעד זיא ,ןיצידעמ ןרידוטש

 ןלױּפ ןטלַא ןיא םיריוטקָאדןדי ךייש סָאװ רעקיטכיו ַא רָאג

 יד ןגעװ ןעגנוצַאשּפָא עשיניצידעמ יד ןענעז ןעגנולעג רעקינייוװ

 רַאפרעד .עקידאמזוג לָאמלײט ןוא ענײמעגלַא ןענעז סָאװ ,םיריױטקָאד
 ןעמ ןוא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא טוג טנעמעלע רעשיפַארגָאיב רעד זיא

 -קָאד עשידיי ןופ עטכישעג ַא ןביירש ןענעק םיוק ןטעברַא ענייז ןָא טעװ

 ,ןליּפ ןטלַא ןיא םיריוט

 יּפ לע ,ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ ךס ַא ןבירשעג ךיוא טָאה םולבלעגניר

 -שיוּפ יו ,ןעגנוגעוװַאב-סקלָאפ טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,סעמעט ףיוא בו

 .א"א ןכעצ עשידיי יד ןיא ןלעזעג ןוא סרעטסיימ ,(1525) המחלמ-םיר

 "עטניא קרַאטש ,ךיז טייטשרַאפ ,םיא טָאה ןכעצ עשידיי ןופ עגַארפ יד

 רעד ןופ סקנּפ רעד ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא םיא קנַאד ַא .טריסער

 עג טקורדעגּפָא זיא ןוא (ה"י ןט-18 ףוס ןופ) "םיטייח הרבח; רעקצָאלּפ

 ,(31720 ,2 ָאװיי ןופ * | ט פי רש ע שימ ַָאנ ַא ק ע ,) ןרָאװ

 תועידי ערעזדנוא טרעכײרַאב סָאװ עיצַאקילבוּפ עקיטכיוו ַא רָאג זיא סָאד

 ןיא ןוא ללכב ןדיי ייב ןכעצ עשהכאלמ-לעב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןגעוו

 טָאה רע סָאװ ,סעיזנעצער לָאצ יד םעד וצ וצ טיג ןעמ ןעוו .טרפב ןליוּפ

 ?אאאוָָז



 "עגכרוד ,טעברַא רעכעלדימרעדמוא ןופ דליב ַא ךיז טמוקַאב ,ןבירשעג

 ןופ תוכז ןיא ,(1939 ויב 1923 ןופ) טייצ רָאי 16 ןיא לכה-ךס טריפ

 -ייא יװ ןרעוו טכַארטַאב םולבלעגניר ףרַאד השורי רעכייר רעקיזָאד רעד

 ןלױּפ ןיא עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ ןלייז יד ןופ יוענ

 ןגיוװַאב טָאה םולבלעגניר זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ ךיוא זיא ָאד

 -ט ר י װ ,; ךוב סרעּפיש .שידיי ןביירש ןביײהנָא לָאז רע ,ןרעּפיש קחצי

 טָאה *ןליוּפ ןיא ןדיײ ןופ עט כישעג- סטפַאש

 שידי ףױא טצעזעגרעביא ,לעביל לאינד טימ ןעמַאזוצ ,םולבלעגניר

 -ע ג - ר ו ט לו ק , ךוב סרעּפיש ןיא ,.(1926 ןיא עשרַאװ ןיא סױרַא)

 יל טימ ןת עב ןליוּפ ןיא ןד ײי יד ןופ עט כיש

 ,עשרַאװ) ַאזָאשזב גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,* ר ע טל ַא

 ירד עטשרע יד שילױוּפ ןופ טצעזעגרעביא םולבלעגניר טָאה 6

 ,שידיי ףיוא ןבירשעג ןיײלַא ןיוש רבחמ רעד טָאה עקירעביא סָאד ,ןדויטע

 קחצי ןופ דימלת ַא ףיוא יװ ךיז ףיוא טקוקעג טָאה םולבלעגניר

 ךיױא רע טָאה "ןדיי ןקידעכָאװ, םעד ןרידוטש ףיוא ּפָארט םעד .ועּפיש

 -כישעג-טפַאשטריװ; ןייז ןיא טָאה סָאװ ,ןרעּפיש ןעקנַאדרַאפ וצ טָאהעג

 יד ןופ עטכישעג יד, ןביירש וצ זיא עבַאגפיוא ןייז זַא ,ןבירשעג *עט

 ןייש ןקיטכיל ַא ןפרַאו וצ ןוא ןעקנַאדעג עקידעכָאװ ןוא געט עקידעכָאװ

 ףמַאק ןופ ,טעברַא רעשידיי ןופ עטכישעג ."טעברַא רעשידיי רעד ףיוא

 רעשידיי רעד ןיא זיא ,טײקידעכָאװ רעשידיי רעד ןופ ,ץנעטסיזקע רַאפ

 עקיזָאד יד טָאה םזיסקרַאמ טימ םגה ,סעיינ ַא ןעוועג עיפַארגָאירָאטסיה

 יייש ןּפַאנק ַא טַאהעג ,ןרָאװעג טעברַאַאב םיא ןופ זיא יז יו ,קיטַאמעט

 ,תוכ

 םולבלעגניר .טסיסקרַאמ ןייק רַאפ ןטלַאהעג טשינ ךיז טָאה רעּפיש

 -ַאב סע סָאװ ןיא שיטערָאעט טרילומרָאפ טשינ ץעגרע ןיא טָאה אפוג

 -עּפָא וצ ץנעדנעט ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע םגה ,םזיטקרַאמ ןייז טייטש

 -ַאמ ןשירָאטסיה עגונב ןעגנורילומרָאפ ערָאלק דימת טשינ טימ ןריר

 ,םזילַאירעט

 "עג) רענעק בקעי רבח:יײטרַאּפ ןייז טביירש -- טסיסקרַאמ סלַא;ע

 טסילַאיצָאס רעשידיי סלַא -- ,(1951 ןיא לארשי תנידמ ןיא ןברָאטש

 גנַאגוצ םענעגייא ןַא ,דָאטעמ-גנושרָאפ ןקיטרַאנגײא ןַא טַאהעג רע טָאה
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 .(236 טייז ,1947 ,קרָאיװינ ,* ט יב ש ר ע װ ק ;) ?עטכישעג וצ
 םיא ןופ זיא סָאװ ,לקיטרַא ןשיטערָאעט ןקיצנייא םעד ןופ טכיל ןיא
 "רַא רעקיזָאד רעד .ןלעטשטסעפ טשינ גנוניימ ַאזַא ךיז טזָאל ,טנאקאב

 "טרילימיסַא טשינ קלָאפ עשידיי סָאד ךיז טָאה סָאװרַאפ , טסייה לקיט
 ר ע יי נג , ןַאגרָא ןשיטסינויצ-ילעוּפ םעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא ןוא
 | .(1 רעמונ ,1924 ,עשרַאװ) * ר ו ד

 טשינ טמענ, רע זַא ,םולבלעגניר טביירש לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא
 -ַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןופ קנַאדעג ןפיט םעד ןופ "רעכאלפראפ; יד ןָא

 -ידיי ןיא עיגילער רעד ןופ העּפשה יד ּפָא ןפרַאװ סָאװ יד טרפב ,"םזיל

 ףיוא ןעגנוגעװַאב עקיטסייג יד ןופ העּפשה יד ךיוא ןוא עטכישעג רעש

 -ַָאעדיא ןריצודָארּפ ןסַאלק ןוא ןבעל סָאד טשינ ןכב .ןבעל ןשידיי םעד

 ןעמרָאפ עסיוועג ןסולפנייאַאב סעיגָאלָאעדיא ,טרעקרַאפ רָאנ ,סעיגָאל

 טליּפשעג טָאה עיגילער עשידיי יד זַא ,טביירש םולבלעגניר .ןבעל ןופ

 זַא ,וצ רע טיג םגה ,קלָאפ עשידיי סָאד ןטלַאהרעד ןיא לָאר עסיורג ַא

 ןָא זַא ,טביירש םולבלעגניר ."הביס עכעלסילשסיוא יד; טשינ זיא סָאד

 ךירש ןייק ןבילבעג טשינ ןדיי ןופ טלָאװ ןוויטָאמ עכעלטפַאשטריװ |

 טשינ זיא יז לייוו ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה טביילב עזעט יד רעבָא ,טילפו

 עכעלטפַאשטריװ ןליּפש עטכישעג רעשידיי רעד ןיא .ןרָאװעג ןזיװַאב

 םיא ןופ ןרעו אפוג ןסערעטניא יד רעבָא ,לָאר-טּפױה יד ןסערעטניא

 לָאר יד ןריזימינימ טשינ רָאה ַא ףיוא רעבָא ליוו רע .טריזיצערּפ טשינ

 קימַאניד רעד ןוא טייהיירפ ןופ םעלבָארּפ םעד .תוחוכ עקיטסייג יד ןופ

 ןופ רעמ זיא עיצּפעצנָאק ןייז .טשינ רע טזייל ןסעצָארּפ עשירָאטסיה ןופ

 (עטכישעג ,עיגילער) םימרוג ייוצ ןופ ,רעטקַארַאכ ןשיטסילַאוד ַא

 -רעטניא ַאזַא טימ ןעמיטשנייא טנעקעג טשינ טסיסקרַאמ ַא טָאה אליממ

 .עטכישעג רעשידיי ןופ עיצַאטערּפ

 ַא ןופ ןרוּפש ןעניפעג םיוק ךיז ןזָאל ןטעברַא סמולבלעגניר ןיא

 יאדווא .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעשיטסיסקרַאֿפ

 ,םערָא ןוא ךייר ןעוועג ןענעז ןדיי ייב זַא ,םעד ןגעוו ןטקַאפ רע טגנערב
 ךס ַא ןוא רעיצירטַאּפ לסיבַא ,עסַאמ עקינעטרעטנוא ןוא םיפיקת-הליהק
 -רעטנוא עלַאיצָאס ןעוועג ,ןטכיש עלַאיצָאס ןעוועג ןענעז סע .רעייבעלּפ

 ןופ .ןיז ןשיסַאלק ןיא ןסַאלק ןייק רעבָא ,רשויִמוא רעלָאיצָאס ,גנוקירד
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 -ָאס יד ףעװעג טשינ ןענעז הטיש רעשיטסיסקרַאמ רענעמונעגנָא רעד

 זיא סָאװ ,ףמַאק םעד ןופ רוטַאינימ ןייק טשינ וליפא זיא קימַאניד עלַאיצ

 ןבָאה טנעקעג טשינ ןבָאה ןפמַאק יד .ןדייטשינ יד ייב ןעמוקעגרָאפ

 רעקלעפ "*עלַאמרָאנ; ייב יװ ,העּפשה ענעי רעדָא ,רעטקַארַאכ םענעי

 -ַאמ יד ןריזיטַארקָאמעד רַאפ ףמַאק ַא רָאפ טמוק ןלױּפ ןיא .ןסַאלק ןוא

 -טע ץוח זיא תוליהק עשידיי יד ןיא .(ה"י ןט-17 ןיא טרפב) ןטַארטסיג

 בור יּפ לע טריפעג ןוא רעטקַארַאכ ןשידַארָאּפס ַא ןופ ןעמַאנסיוא עכעל

 .ָאטשינ רוּפש ןייק םעד ןופ -- סעּפורג ןופ טשינ ןוא םידיחי ןופ

 ,עסַאמ-רעטעברַא ערעסערג ַא ןעוועג ןיוש זיא ןדיי ייב ןעוו וליפא

 ,ןטנעמעלע עזַאושזרוב ןייק טשינ טייוו העד ַא טַאהעג ריא רעביא ןבָאה

 -ניא עשידיי יד וו ,ןטרָאד .םינצבק עקידנוָאמרַאפ רעמ לסיבַא רָאנ

 ןָאט וצ טַאהעג יז טָאה ,לָאר ַא טליּפשעג טָאה עיזַאושזרוב עלעירטסוד

 - ,רעירַאטעלָארּפ ןשידיי ןייק טימ טשינ

 "נָא ןיא רעדָא ןריזיטערָאעט ןיא טשינ טגיל תובישח סמולבלעגניר

 -ידיי רעד ןופ קיטַאמעט יד טריזיטַארקָאמעד טָאה רע .,דָאטעמ ַא ןדנעוו

 ןופ עיצַאזילַאעדיא ןופ טיהעג ךיז טָאה רע .ןלױּפ ןיא עטכישעג רעש

 ,סעיגָאלָאּפַא עשירָאטַאלימיסַא ,עכעלרעגריבניילק ןופ ןוא לָאמַא ןשידיי

 ןלַאיצָאס םעד ןעגנערבוצסױרַא טריסערעטניארַאפ רעמ ןעוועג זיא 'וע

 -ָאס ןופ טייוו רעייז ךָאנ זיא סָאװ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא סָאטַאּפ

 ןוא ,גנַאגוצ ךייש סָאװ טייקיטכיוו ןייז טקעטש םעד ןיא ,ףמַאק ןלַאיצ

 קידעכָאװ טכַאמעג ,לשמל ,טָאה רע .קיטַאמעט ךייש סָאװ טייקשירפ

 ,עגארּפ ןוא עשרַאװ ןיא גיהנמ ןטשרמולכ םעד ,רעוואקטיבז לאומש

 -רַאפ רעשידיי ַאזַא ןעוועג טשינ זיא רע זַא ,ןזיוועג ןוא ָאקשויצשָאק ימיב

 -רַאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ןבירשרַאפ טָאה הרוסמ יד יװ רעגרָאז

 תונעט יד ןגעק טַארקָאטולּפ ןשידיי ןקיזָאד םעד םולבלעגניר טקידיײיט

 ןשיסור-ָארּפ ַא ףיוא יו םיא ףיוא ןקוק סָאװ ,רעקירָאטסיה ןשילױּפ ןופ

 ךיוא טָאה םולבלעגניר .עקיטניר ןעוועג ןענעז ןגנַאגוצ עדייב .טנעגַא

 ףרָאד םעד ףיוא ןוא רעקירָאטסיה עשידיי ךס ַא ןטלַאה סע יװ ןטלַאהעג

 רעייז ןעוועג ןענעז ןסערעטניא:עּפורג זַא ,טסיסקרַאמ ןייק ןייז טשינ ןעמ

 -קַארַאכ רעשיטַארקָאמעדיטנַא ןַא זַא ןוא תוליהק ןופ ןבעל ןיא קרַאטש

 -גָאק עלָאיצָאס יד תודע ןגָאז םעד ףיוא .קרַאטש רעיײז ןעוועג זיא רעט

 כאשָד



 ענלצנייא ןופ עינָאמעגעה יד ,םינבר ןופ ןלַאװ עכעלרעמוא יד ,ןטקילפ
 ,ןזוּפ ,ענליוו ,עקָארק) תוליהק ןופ ןבעל םעד רעביא תוחּפשמ עשיריבג

 זיא טרּפ םעד ןיא םגה ,טכַארבעגסױרַא רע טָאה ץלַא סָאד ,(גרעבמעל
 .ןעוועג טשינ רענָאיּפ ןייק רע

 -שרָאפ םענעגייא ןיא, טשינ טקעטש טייקיטכיוו סמולבלעגניר

 ,ןעגנערבוצסױרַא טימַאב ךיז ןבָאה םירבח:ײטרַאּפ עקינייא יוװ ,*דָאטעמ

 לע .גנַאגוצ ןייז ןופ סָאטַאּפ ןלַאיצָאס םעד ןוא קיטַאמעט רעד ןיא רָאנ

 רע .ויטַאטערּפרעטניא יו ,ויטּפירקסעד רעמ רעבָא רע זיא בור יּפ

 רעלַאיצַאס רעד ןיא טקעטש  עיגָאלָאיצָאס יד ןוא תוכיראב טלייצרעד

 -סיוא רעד ןיא טשינ רעבָא ,לַאירעטַאמ םעד ןיא ,הביבס רעד ןיא ,עמעט

 -ייר רעד ןיא זַא ,ןענעקרענא וצ ידכ ,גונעג רעבָא זיא סָאד .גנושטייט

 ןוא ,ןָאלבַאש ןופ טייוו ןענעז סָאװ ןוויטָאמ עשיטַאמעט ןופ עמאג רעכ

 א ןלעטש וצ גנוגיינ רעד ןיא ,עיגָאלָאטימ-לארשי-ללכ ַא ןופ טייוו

 -ַאב לָאמַא רָאנ ןעוװעג זיא סָאװ ןלייצרעד םתס טשינ ןוא םעלבָארּפ

 וצ גנירג זיא דימת טשינ םגה , ס ָא װ ר ַא 9 ןרעלקפיוא ךיז ןעימ

 ןיפ תובישח עשירָאטסיה יד טקעטש םעד ןיא -- רעפטנע ןַא ןעניפעג

 ,םולבלעגניר לאונמע

 עג טָאה שעלפ םייח ברה רעקירָאטסיה רעשידיי-שימעב רעד תעב

 ןרעו ןעמונעגניײרַא ןייז הכוז טשינ דיי ַא ףרַאד בר ַא רעטנוא זַא ,ןטלַאה

 םעד טריזיטַארקָאמעד םולבלעגניר טָאה ,עטכישעג רעשידיי ןופ להוא ןיא

 רע .די םענשַאּפערָאה םעד הילע ןַא ןבעגעג ןוא ןשרָאפ ןופ טקעיבָא

 -ַאּפ ןייק טליּפשעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד וצ וליפא --- ,םינבר יד וצ טָאה

 טשינ ללכב גנולעטש ןייק --- ,ןליוּפ ןופ ןבעל ןשילהק ןיא לָאר עוויטיז

 ידכ ,ןפרָאװעגּפָארַא טשינ לַאטסעדעיּפ ןופ ןדמל םעד טָאה רע .ןעמונעג

 -סױרַא רָאנ טָאה רע ."ץראה םע; סקלָאפ םעד ןלעטשקעװַא טרָא ןייז ףיוא

 ןוא ,טייקיטכערעג ןוא קדצ ,רשוי רַאפ שוח-סקלָאפ ןשידיי םעד טכַארבעג

 -ןָאק רעשיגָאלָאעט רעמורפ רעד ןופ טייוו ןעוועג ןענעז ייז זַא ,ןזיוועג

 ,עשרַאװ ןופ עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא טעז םולבלעגניר .עיצּפעצ
 -ראפ ןוא ןענַאריט ןגעק עסַאמ-סקלָאפ רעשילױּפ רעד טימ טפמעק סָאװ
 תעב ,רשוי ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ,(1794 ןופ דנַאטשפיוא ןיא) רעגלָאט
 סָאד ןעװעטַאר וצ ידכ ,טָאטש ןופ טפױלטנַא םיריבג עשידיי לסיב סָאד

 תאאטזז



 יצא רֹעדֲא רָארוקָארֿפ ןייק טשינ זיא ,טשינ טריזילַארָאמ רע .ןגעמרַאֿפ
 טָאה סע סָאװ טזייווַאב רע .טפוש רעקיטפַאהנסיװעג ַא זיא רע .טַאקָאװ

 לפיוו ןוא םידיקּפ-הליהק יד ןעוועג ןענעז רעוו ,תונלדתש ןיא טקעטשעג

 רעלַאנָאיצַא טשרמולכ רעד ןיא טקעטשעג טָאה רשוימוא ןלַאיצָאס

 .עיצוטיטסניא-הליהק

 ןופ .קיטַאמעט יד טריזיטַארקָאמעד םורַא ױזַא טָאה םולבלעגניר = |

 ַאּפ ןלַאיצָאס םעד טריזינַאמוה טָאה ןוא עטכישעג רעשיליוּפ-שידיי רעד

 .טסיִנַאמוה רעלַאיצָאס רעמ זיא רע .עטכישעג רעקיזָאד רעד ןופ סָאט

 לייוו ,טסילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רערענירטקָאד ַא רעדייא רעקירָאטסיה

 ןגיילקעװַא טשינ עטכישעג עשידיי ןעק ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רעי

 זַא ןוא ,עיצּפעצנָאק רעשימָאנָאקע-שיטסינָאמ ַא ןופ לטעב-םודס ןפיוא

 ףרעלקפױא טשינ שיטסילַאירעטַאמ ןעגנוגעווַאב עשיחישמ ןעק ןעמ

 -ַאירעטַאמ רָאנ גנוניישרעד ַא ןרעלקפיוא טנעקעג טָאה ןעמ וװ ,ןטרָאד

 -קפלקע טסייה עדָאטעמ ַאזַא ביוא .ןָאטעג סָאד רע טָאה ןטרָאד ,שיטסיל

 ןוא ןבעל שידיי זַא ,ןרָאװעג טרינימרעטעד ױזַא תועמשמ זיא .,םזיט

 -סילארולּפ טסייה סָאד ,שיטקעלקע ןייז לָאז עטכישעג עשידיי אליממ

 | ,שיטסינָאמ טשינ ןוא שיט

 -עלראאַאק רעד ןוא םויצַאנ ןופ רעמַאה םעד ןשיווצ

 טייקכעלברעטשמוא ןופ

 "עד ַא יו ןעוועג םולבלעגניר זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ןט-21 םעד ףיוא ןליוּפ ןיא ןויציילעוּפ עקניל ײטרַאֿפ רעד ןופ- טַאגעל

 ןיא ןביילב טנעקעג טָאה רע .ץייווש ,ךיריצ ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ

 -לעזעג ןייז רעבָא ןטַאגעלעד ךס ַא ןָאטעג ןבָאה סָאד יװ ,דנַאלסיוא

 טריטקיד םיא טָאה החּפשמ רעד רַאפ גרָאז יד ןוא ןסיוועג רעכעלטּפַאש

 טרעקעגמוא ףכית ךיז רע טָאה ןגעוו עקימורַא ךרוד ,םײהַא דלַאב ןרָאֿפ וצ

 ,"טניָאשזד, םייב ןטעברַא קירוצ טלעטשעג ךיז טָאה רע ,עשרַאװ ןייק
 -טרָאװטנַארַאֿפ ַא ןעמונרַאפ המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד טָאה רע ווו

 טָאה המחלמ יד ,"ףליהנײלַא, לַאנרושז םעד טריגַאדער ןוא ןטסָאּפ ןכעל
 "מָאק רעמ ןוא ערעווש עיינ רַאֿפ טלעטשעג .*טניָאשזד, .ןופ טעברַא יד

 גט



 טריֿפעג רעטייוו רע סָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןבַאגפױא עטריצילֿפ

 טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה טעברַא .רעשירעשרָאפ ןגעוו .טעברַא-ײטרַאּפ יד

 -יטולב רעד ."המחלמ תעב ןגייווש סעזומ, יד .ןטכַארט וליפַא טנעקעג

 -סיה רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא "ןדעדזג רענערָאלרַאפא ַא טרעװ רבע רעק

 טנעקעג טשינ טָאה רענייק .,סיצַאנ יד רעטנוא טרַאװנגעק רעשירָאט

 ,ןעגנערב טעוװ ןגרָאמ רעד סָאװ ןעזסיוארָאפ וליּפַא

 ןעמ ,םונהיג-רידרַאבמָאב ןכעלקערש ַא טבעלעגרעביא טָאה עשרַאװ = |

 סָאװ ,ןדיי יד ןפלעה טרפב ,סעיצַאזינַאגרָא-ףליה עיינ ןפַאש טזומעג טָאה

 עטשרע יד ךיז טימ טכַארבעג ןוא ץניװָארּפ רעד ןופ ןפָאלעגנָא ןענעז

 -ַאברַאב:שינָאטײט יד טקעמש סע סָאװ טימ ,םעד ןגעוו תורושב-בויא

 ,טרעלצײרקנַאה יד ןופ עיזַאוװניא עשיר

 -עלעד רעד ןופ שארב ןענַאטשעג םולבלעגניר זיא 1929 טסברַאה

 רעיינ רעד ןופ טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ עיצַאג

 ןטימ ןעוועג םש"הנשמ ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק

 סָאװ ,ןשטייד יד ןבעגוצכָאנ טשינ ,"טַארנדוי; ןעמָאנ ןכעלרעטלעלטימ

 ןעוועג ןיוש ןענעז סעטַאט-הליהק יד .ָאטעג ַא ןריפנייא טלָאװעג ןבָאה

 המכסה ַא זַא ,טרעלקרעד טָאה םולבלעגניר .ןייגוצנייא םעד ףיוא טיירג

 הּפרח ַא; ןוא רעלעפ רעשירָאטסיה רעסיורג ַא ןייז טעוו הליהק רעד דצמ

 | ,"תורודל

 -ַא װ יי ,) רעלהאמ .ר טלייצרעד -- טרעכיזרַאפ ךיוא טָאה רע;

 רעמָאט ארומ טָאה הליהק יד ביוא זַא ,(316 ,1944 * ר ע ט ע ל ב
 ,טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד עכלעוו ,סעקינברע 24 יד ןסישרעד ןעמ טעוו

 רעד ןייז טעװ ןײלַא רע ןוא סעקינברע ערעדנַא 24 ןלעטשוצ רע טעוו
 ,"רעטשרע

 "עג זיא ןשטייד יד ןופ טרידרַאבמָאב ןעוװעג זיא עשרַאװ תעב ךָאנ

 "ניר ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-ספליה רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןרָאװעג ןפַאש
 ,רעדנירגטימ רעטסקיטכיװ רעד ןעוועג זיא םולבלעג

 וצ טָאה עשרַאװ עשידיי סָאד סָאװ עטסלדייא סָאד ,עטסעב סָאד;

 ןופ טפַאשלעזעג רעד םורַא טריּפורג ךיז טָאה ,טגָאמרַאפ טייצ רענעי

 ס ע ז י א יו ז ַא ,) װָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד --- ?ףליהנײלַא;

 "גךיי עשיליוּפ סָאד, עירעס"רעכיב רעד ןופ 27 דנַאב ,((* ןע װ ע ג

 ,(61 טייז ,1948 ,סערייא-סָאנעוב ,"םוט

 אצאזא



 ןייווכעלסיב טָאה ןעמ ןעוו ןוא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ָאטעג ןעוו

 -לעגניר טָאה ,ןטקנוּפ עשידיי יד וצ גנַאגוצ םעד טכַאמרַאפ ןצנַאג ןיא

 "רַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב רעמ טימ ךיז םולב

 ,ןטעטימָאק-זיוה ןפַאש ןופ טקעיָארּפ םעד טעברַאעגסיױא טָאה רע ,טעב

 .רוביצ ןשידיי ןופ ךעלרעמעק עשימַאניד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ

 ר ע ש י ד ײ רעד ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ןבעל

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,("רָאקײ;) עיצ ַאזינ ַאגר ָא- רוט לוק

 -ידיי רעד ןיא סעיציזָאּפ-רוטלוק יד ןקרַאטשרַאפ וצ ליצ ַא רַאפ טלעטש

 "ניק ןופ לטנַאמ ןרעטנוא קיטעט ןעוועג ןענעז ןלוש עשידיי .ךַארּפש רעש

 -.סקלָאפ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע .ןכיק-רעדניק ןוא ןעמייה-רעדז

 ןעלמַאז וצ הלחתה ַא ןרָאװעג טכאמעג ןיוש זיא סע ןוא טעטיזרעווינוא

 רעקיזָאד רעד טָא ןופ .טייצ רעמַאזיורג רעד ןגעוו עיצַאטנעמוקָאד יד

 -רַא רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןעמוקעגפיוא ךיג רָאג זיא טעברַא-למַאז

 .עוװיטַאיציניא סמולבלעגניר קנַאד ַא ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא סָאװ ,וויכ

 ג נג ו ע , ןַא ןופ ןעמָאנ ןוויטַאריּפסנָאק םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ןוא

 רָאנ טצענערגַאב טשינ ךיז טָאה עּפורג עקיזָאד יד .ה ר ב ח - 7 ת ב ש

 דנַאלסױא ןייק ןקישסױרַא טימ ךיוא רָאנ ,ןטנעמוקָאד ןעלמַאז טימ

 דיז טָאה דנַאלסיױא ןרימרָאפניא ןטימ .עפָארטסַאטַאק רעד ןגעוו תועידי

 זיא סָאװ ,רעדניל םחנמ שודק רעד ,טסימָאנָאקע רעגנוי רעד ןבעגעגּפָא

 עּפורג-"תבש-גנוע, יד .סַאג ןטימ ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד

 -ניר .1929 רעבָאטקָא ןיא ןיוש ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז וצ ןביוהעגנָא טָאה

 זיא עיצַאטנעמוקָאד רעד ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,טרילומרָאפ טָאה םולבלעג

 ,טונימ רעסייה רעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןיא גנוניישרעד עדעי ןּפַאכ וצ;

 -רַא עקיזָאד יד טָאה 1940 יאמ ןיא ,?קידלּפַאצ ,שירפ ךָאנ זיא יז ןעוו

 "עג זיא ָאטעג ןיא .רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג רעמ ַא ןעמוקַאב טעב

 ןבױהעגנָא ןבָאה ןשטנעמסקלָאפ .ןײזטסוװַאב רעשירָאטסיה רעד ןסקאוו

 רעמ ךיז טָאה ץנעגילעטניא עשידיי יד ,ןשינעעשעג יד ןביירשרַאפ וצ
 -ניא ןַא טכוזעג ןוא עגַאל רעשיגַארט רעד ןופ םצע םעד ןיא טפיטרַאפ

 .עקידתוריתס ןופ אשמ רעד ןופ ךיז ןדָאלסיוא ןלענָאיצָאמע-לעוטקעלעט

 דַארַאּפ עשירָאטסיה טכוזעג טָאה ןעמ .שואי ןקידנסקַאװ ןוא ןעגנונּפָאה

 .ףייּפ םעד ןרעדניל וצ ידכ ,עטכישעג) רעשידיי רעקיטולב רעד ןיא ןלעל
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 א ןכוו ןוא טיײקיזָאלפליה ןופ ליוגק ןשיגַארט םעד ןלַאֿפ רעגנירג יד
 "עג ַא טריטָאנרַאֿפ םולבלעגניר טָאה --- ןלעלַארַאּפ ךייש סָאװ, ,טסיירט

 יד ןופ רענייא שוריג רעקיטציא רעד זיא ,(1940 רעבמעטּפעס) קנַאד

 ,"טלקמ יריע ןעוועג ןענעז דימת לייוו ,עטכישעג רעד ןיא עטסגרע

 -גייא יד ןעוועג זיא ,ןבילבעג זיא סָאװ ,טלקמ-ריע רעקיצנייא רעד

 סָאװ ,עיצקַאער עכעלנייּפ יד ,סקעלפער רעטקעריד רעד ,הבשחמ עקיצ

 ,תורודל ןביירשרַאפ טלָאװעג טָאה ןעמ

 -רָאפ בוטש ןיא ןעמולבלעגניר ייב זיא 1940 רעבָאטקָא ןט-5 םעד |

 רע .הרבח רעיינ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ עטריזינַאגרָא עטשרע יד ןעמוקעג

 ןעועג ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,ענעדַאלעגנייא יד טרעלקעגפיוא טָאה

 ךעלטנגייא סָאװ ןיא ,סרעוט-ללכ ןוא סרערעל ,רעקירָאטסיה ,סרעביירש

 יד ןביירשרַאפ ןופ טייקיטכיוװ עשירָאטסיה ןוא עשיכיסּפ יד טײטשַאב

 ןלעװ סע ןשטנעמ רעמ סָאװ זַא ,טרעלקעגפיוא טָאה רע .ןשינעעשעג

 ןלַאירעטַאמ יד ןלעװ רעסעב ץלַא ,ןשינעעשעג עבלעז יד ןגעוו ןלייצרעד

 ,רעקירָאטסיה םעד ןעניד

 סָאװ ,סעטעקנַא עײר ַא טעכברַאעגסיױא רע טָאה (1942) רעטעּפש

 לייוו ,גנושרָאפסיױא ןַא רַאפ לַאירעטַאמ רעקידתודוסי ַא יװ ןעניד ןלָאז

 -רַא עלַאטנעמונַאמ ַא ןטיירגוצוצ טנַאלּפעג םונהיג םעד ןיא טָאה ןעמ

 ר אי ב לא ה ַא ןו א יי װ צ , נ"א ןגיוב-קורד 100 ןופ טעב

 ןוא ןעגנוצַאשּפָא ןעגנוטכַארטַאבדיהחמ חל
 ןא .2ט פנוקוצ רעד רַאפ ןװיטקע ּפסרעפ

 "ניר :ןײרַא ןענעז ךובלמַאז ןטנַאלּפעג ןקיזָאד םעד ןופ עיצקַאדער רעד

 | ,ךָאלב .ל ןוא רעדניל םחנמ ,םולבלעג

 ירפ ױזַא ןציטָאנ ענייז ןכַאמ וצ ןבױהעגנָא טָאה ןילַא םולבלעגניר
 טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןביירשרַאפ רע טגעלפ טבַאנײב ,1939 רעבָאטקָא יו
 ויכרא רעד זיא שפנ תריסמ סיורג טימ .גָאט ןופ ךשמ ןיא טרעהעג
 ךיז טָאה םולבלעגניר טסיוװיכרַא רעסיורג רעד ןוא ןרָאװעג טלמַאזעג
 טעברַא עקידלַאװג ַא רַאפ סָאװ ןובשחו ןיד ןייק ןבעגעגּפָא טשינ וליפא
 -רַא ןקיזָאד םעד ןיא טקעטש רעטקַארַאכ ןוא םענרַאפ ןלַאנָאיצַאנ ַא ןופ
 ןויטקעּפסרעּפ יד ןגעװ ןטכַארט יװ רעמ ןבילבעג טשינ זיא סע .וויכ
 ןבַאה תודע ענעריּפַאּפ יד זַא ,ליפעג ַא טַאהעג ןעמ טָאה לָאמלייט ןוא
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 ןבײרשַאב סָאװ יד יװ ,עפָארטסַאטַאק יד ןבעלוצרעביא ןסנַאש ערעטעג
 ,םעזה תוליגמ עקיזָאד יד

 -עג רעבָא ךיז טָאה ,טכַארטרַאפ טָאה םולבלעגניר סָאװ ,ץלַא טשינ

 -עגמוא ןענעז זײרקלמַאז םעד ןופ רעדילגטימ עקינייא .,ןריפכרוד טזָאל

 -רַאפ ַא טימ וליפא ,ןרָאװעג טריפעג רעטייוו רעבָא זיא טעברַא יד .ןעמוק

 זַא -- ןבירשעג םולבלעגניר טָאה --- ןגָאז ןָאק ןעמ, ,ָאּפמעט ןטקרַאטש

 ןופ ןבעל ןשידיי ןיא גנוניישרעד עקיטכיוו םוש ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע

 -רַא ןיא גנולגיּפשּפָא ןַא ןענופעג טשינ טָאה סָאװ ,הפוקת-המחלמ רעד

 ."וויכ

 ,גנוי ןוא טלַא :עלַא תורודל וויכרַא-ןייּפ םעד רַאפ ןבָאה טעברַאעג

 "ביל ןויצ-ןב ,יקסווָאטרַאװָאק םייח :םולבלעגניר ןופ םידימלת עגנוי ייר'ז

 -עג 1942 רַאונַאי ןופ ווירב ַא ןיא ןבָאה גרעבצרַאװש עוזי ןוא םיובנעט

 -סיה ןרַאפ ןלַאירעטַאמ עטלמַאזעגנָא ערעייז רעביא ןביג ייז זַא ,ןדלָאמ

 ןבַאה (םיובנטכיל ןוא יקסװָאטרַאװָאק) ייז ןופ ייווצ ,וויכרַא ןשירָאט

 סנטסַאק-ויכרַא ןבָארגַאב וצ ןעמולבלעגניר ןפלָאהעג וליפַא רעטעּפש

 ,1946 רעבמעטּפעס ןענופעג ייז טָאה ןעמ ווו ,68 יקּפילָאװָאנ ףיוא

 ןוא זייווליט רָאנ טקורדעג לייוורעד ןענעז ןציטָאנ סמולבלעגניר

 ןופ ,די-בתכ ןיא ןבילבעג ךָאנ זיא לפיוו ןסיוו וצ רעווש רעבירעד זיא סע

 געוו ףירגַאב ןרָאלק ַא ןעמוקַאב ןיוש רעבָא ןעמ ןעק ןציטָאנ עקיזָאד יד
 טָאה סָאװ ,טײקשירָאטסיה ןופ קוביד םעד ןגעוו ןוא טימעג ןשיכיסּפ ןייז

 טָאה רע סָאװ ץלַא ריּפַאּפ ףיוא ןעגנערבוצסױרַא ןעגנוווצעג שממ םיא

 לָאמליײט ,ענעסירעגּפָא ןוֿפ סָאַאכ םעד ןיא .טכַארטעג ןוא טרעהעג ,ןעזעג

 יַארט-שיטעטַאּפ רעדָא עשיריל-שיטסַאקרַאס ,עוויטקעלפער ,עשיטאמזַאּפס

 ,רדס רעקידשרוש ַא ,רעטסקינייװעניא ןַא ןַארַאפ זיא --- ןציטָאנ עשיג

 ,יירשעג-ייוו רעלַאנָאיצַאנַא , ם ע ד ַא פ ד יי ל. ַא ,וויטָאמ-טנורג ַא

 זיא סע .טייצ רעזדנוא ןופ עירָאטסיה רעד ןופ דוסי רעד טרעוו סָאװ

 עטרעהרַאפ ןעוועג ןענעז םיטרּפ עטרעהרעד עקינייא ביוא קיטכיוו טשינ

 "םוטש ַא ףיוא ןרָאװעג טגָאזעגסױא ןעוועג ןענעז םיטרּפ עקינייא ןוא

 טנעמוקָאד ַאזַא .םענרַאפ ןוא סָאטַאּפ רעייז רעבָא זיא רקיע רעד .ןושל

 עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי יד טשינ טגָאמרַאפ ןציטָאנ סמולבלעגניר יװ

 ַאזַא וליפַא ,ץלַא טריטָאנ םולבלעגניר .עשידיי-טשינ יד אטישּפ ַא ,ללכב
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 טגָאז ץיטָאג יד ."הליהק רעד ןגעוו ךעלדיל טפַאש טלוע, רעד זַא ,טר8

 ,גגוניישרעד רעלעקנוט ַא ןגעוו טכיל ןופ טלעוו ַא טגנערב יז ,ךס ַא רָאג

  .ךעלריפסיוא רעמ ןביײרשַאב רשפא לָאמַא ןלעװ ערעדנַא סָאװ

 ,ןקסע ןשידיי ַא ןגעװ טרּפ ַא חור-תחנ ןסיורג ַא טימ טלייצרעד וע

 יד תבוטל ןרעײטשַאב ךיז ןענעק וצ ידכ ,ךָאװ ַא לָאמ ןייא טסַאפ סָאװ;

 סָאד זַא ,טעז רע .עגַאל יד טשינ רעבָא טריזילַאעדיא רע ,"טייל עמירָא

 ןעיג ןשטנעמ עשיטייל .ןלַאפעג קרַאטש זיא ןדיי ייב ליפעג-תונמחר

 / טימ וליפַא לָאמלײט ןוא טּפָא רע טביירש םעד ןגעוו .ןגעוו עמורק ףיוא

 ךיוא ןוא רעגָאזהסומ ןייק טשינ רעבָא זיא רע .גנורעטיברַאפ ןוא סעכ

 ןיא ןענופעג ךיז ןטלָאװ םייוג ןעוו זַא ,טפָא טכַארט וע .ןנוקמ ןייק טשינ

 ,ןטכָאשעגסיוא ןטייווצ םעד רענייא ייז ןטלָאװ ,עגַאל רעשידיי ַאזַא

 ;ערעדנַא יו טריזילַארָאמעד רעמ ןענעז רימ זַא ,גנוטּפױהַאב יד;

 טמענ ןעמ ןעוו סרעדנוזַאב --- רֶע טביירש --- ,ענעבירטעגרעביא ןַא זיא

 עוװיטַאנרעטלַא יד לייט ןסיורג ַא רַאפ טייטש זדנוא ייב זַא ,טכַא ןיא

 רעבירעד רימָאל .רעגנוה ןופ ןברַאטש רעדָא ןגעו עמורק ףיוא ןייג ---

 גונעג זיא סע זַא טרפב ,זיא סע יװ ץרַאװש רעמ דליב סָאד ןכַאמ טשיג

 | . ,*ץרַאוװש

 וליפַא זַא ,םעד ןגעוו ,עיצַאלימיסַא ןופ הפגמ רעד ןגעוו טביירש רע

 -ַאר וצ ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא טביולג ןעמ לייוו ,ךיז ןעמ טדמש ָאטעג ןיא

 "יב עוװיטקורטסנָאק טימ ןציטָאנ ענייז רעבָא טריסנַאלַאב רע .ןעוועט

 +ידיי יד קרַאטש רעייז ןרינָאּפמיא םיא .טייקשידלעה רעשידיי ןופ ןליּפש

 יד -- רע טקרעמַאב -- זיא סָאד; .ָאטעג ןיא ךעלדיימ עשידלעה עש

 ."רעביירש ןסיורג ַא ןופ ןעּפ ַא טרעדָאפ סָאװ ,עמעט

 -סיה רעשידיי רעד, זַא ,םולבלעגניר טביירש טרָא ןטייווצ ַא ןיא

 רעד, טַאלב קירעהעג ַא ןבעגּפָא ןזומ טעװ ,ןעמוק טעװ סָאװ ,ועקירָאט
 -סיה ןופ אשמ רעכעלדײמרַאֿפמוא רעד רעטנוא טבעל רע ."יורפ רעשידיי
 -ירָאטסיה-רוטלוק ןשידיי םעד ,םיא .סעיגָאלַאנַא ןוא ןלעלַארַאּפ עשירָאט
 ןופ עטכישעג יד ןבירשרַאפ טפַאשביל ליפיזַא טימ טָאה סָאװ ,ועק
 ץעשידמול עטלַא סָאװ ןָאטעג ייוו קרַאטש טָאה ,ןליוּפ ןיא רפס ןשידיי
 ;טנַאה רעטכייל ַא טימ טפיוקרַאפ ןרעו ,תורוד ןופ השורי ַא ,םירפס
 רע .טרעטשעצ ןלוש עטלַא ןוא טעטכינרַאפ ןרעװ םיסקנּפ עטלַא סָאװ

 .אזזוז



 ועד ןיא ייזומ ןׂשידיי סנָאסרעב ןופ לרוג םעד ןגעו ,לשמל ,טריטָאנ
 יָאק ןופ זױלק עטמירַאב יד סָאװ ,רעיורט טימ טנכייצרַאפ רע ,הליהק
 טימ לופ זיא םולבלעגניר .ןרָאװעג טנערברַאפ זיא דיגמ רעצינעשז
 ךיילג ,סעיגָאלַאנַא עשירָאטסיה טכוז רע .ןעקנַאדעג עשיפָאזָאירָאטסיה

 .ןפוא ַאזַא ףיוא ןטסיירט טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יו

 רימ סָאװ ,עבלעז סָאד -- רע טביירש -- רעביא ךיז טרזח סע;

 "מענ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא לָאמ ןייא טשינ טנעיילעג ןיוש ןבָאה

 -סקע רעמ קידנעטש טָאה טַארַאּפַא ריא טימ הליהק עשידיי יד זַא :ךעל

 ענייז טַארטסיגַאמ רעכעלטסירק רעד יװ ,עסַאמ עשידיי יד טריטַאָאלּפ

 טשרעהעג טָאה להק רעד :עטושּפ ץנַאג ַא זיא הביס יד .רענאטרעטנוא

 טלעג ףיוקסיוא טלָאצעג טָאה רע .הדע רעשידיי רעד רעביא קיטכעמלַא

 ,םלוע ןשידיי םעד טימ ןָאט וצ טביולרעד םיא ןבָאה ענעי ןוא תוררש יד

 -ע ג ר ַא פ ר ע ט ע ל ב ;) *טסולגעג רָאנ ךיז טָאה םיא סָאװ

 יייש ןיא עיצקעלפער עקיזָאד יד .(50 ,1 דנַאב ,עשרַאװ ,* ע ט כי ש

 רעװעשרַאװ יד יבגל גנולעטשנייא רעשיטירק-וויטַאגענ ןייז טימ תוכ

 -ָאמ עוויטיזָאּפ ךיוא ןעניפעג וצ טשינ רעבָא םיא טרעטש *עטסטלעדייג

 רעד ןופ ליורג םעד בילוצ ןייז תובז-דמלמ ןלַאפ ךס ַא ןיא ןוא ןטנעמ

 --- ןלַאפעג שילַארָאמ ןענעז םידיחי ,תולווע ןעײגַאב םידיחי .עיצַאוטיס

 | !יח לארשי םע רעבָא

 ,םולבלעגניר טנכייצרַאפ --- טוט םוצ טּפשמרַאפ ןענעז רימ םגה;

 רעזדנוא ןוא ףוצרּפ ןכעלשטנעמ םעד ןריולרַאפ טשינ ךָאד רימ ןבָאה ---

 :רעטייװ ךיז טסיירט רע ןוא ."המחלמ רעד רַאפ יו טעברַא חומ

 "עג טשינ זיא דחּפ ןקידרדסכ ןיא ןבעל ןוא שפנ תריסמ רעזדנוא,

 -ָאלָאכיסּפ ןסיורג ןופ ןענעז ענייז ןעגנוקרעמַאב עקינייא ."טסיזמוא ןעוו

 ,םירוקמ ערעדנַא ןופ בגא טקיטעטשַאב ןרעוו ןוא טרעװ ןשירָאטסיה-שיג

 רעד ןיא טייקשידלעה ןגעוו רעכיב ךס ַא טנעיילעג ןדיי ןבָאה ָאטעג ןיא

 יד טימ תומחלמ עשידיי יד; 'סויוװַאלפ ,לשמל ,יוװ ,עטכישעג רעשידיי

 ָאֹּפַאנ ןגעו רעכיב ךס ַא טנעילעג ןדיי ןבָאה עשרַאװ ןיא ,"רעמיור

 | ,"עיזַאטנַאפ ןיא המקנ ןעמענ טכוז ןעמ לייוו, ,ןענָאעל

 :עגַארפ רעקידנגָאנ רעד וצ קירוצ םולבלעגניר ךיז טרעק טּפָא רעייז

 ."רַאֿפ :סעיצקַא-טסעטָארּפ םוש ןייק ָאטשינ ַאטעג ןיא ןענעז סָאװרַאֿפ

 ת1ש



 ןטָארטעגוצ זיא ןעמ תעב ,טלעטשעגנגעקטנַא טשינ ךיז ןעמ טָאה סָאװ

 ,ץיטָאנ ַא ןיא רע טגערפ --- ?עשרַאװ ןופ ןדיי 200.000 ןעלדיזוצסיוא

 -ע ג ר ַא פ ר ע ט ע ל ב ;) 1942 רעבָאטקָא ןט-15 םעד טריטַאד

 שש יו ןריפ טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה סָאװרַאפ -- ,((32 ,5 * ע ט כי ש

 ױזַא ,טכייל ױזַא ןעמוקעגנָא סע זיא סָאװרַאפ ?זיהטכעש ןיא ךעלעפ

 ןברק ןייא ןייק וליפַא ןלַאפעג טשינ זיא סָאװרַאפ ?אנוש םעד קיטַאלג

 ?"םינילת יד דצמ

 הבושת ערָאלק ַא ןעניפעג וצ רעווש זיא םיא זַא ,ךיז טײטשרַאפ

  "ַארפ רעד ןופ גנוזייל עשיגָאלָאכיסּפ ןימ ַא ףיוא רעבָא ,עגַארפ רעד ףיוא

 ,לשמל ,טלייצרעד רע .ןָא ךָאד ךיז רע טסױטש ,םיא טרעבגע סָאװ ,עג

 יד טימ קעװַא זיא סָאװ ,קַאשטרָאק שונַאי טימ עטכישעג עשיגַארט יד

 ַאזא ןפַאשעג, טָאה רע .םשהי-שודיק לע םימותי-תיב ןופ ךעלרעדניק

 -ניר סיוא טשטייט --- "גאלשמוא םוצ ןייגטימ ןלָאז עלַא זַא ,גנומיטש

 ןעמ לייוו ,ןברק ןוויטקעלָאק ןיא זייוולייט טלצרָאװ הרובג יד .םולבלעג

 -עג רעפיט ַא רעיײז -- .ם ַא זנ ייא ןב רַא טש טשינ ליװ

 -לעגניר ןעוו ,ןטנעמָאמ ןעוועג .זילַאנַא ןטיירב ַא טנידרַאפ סָאװ ,קנַאד

 ןגעוו םגה ,ךעלגעמ זיא דנַאטשרעדיװ רעשידיי ַא זַא ,טביולגעג טָאה םולב

 טשינ סעיזוליא םוש ןייק רע טָאה דנַאטשרעדיװ ַאזַא ןופ ןטַאטלוזער

 ןופ ףמואירט םעד ןריטסעפינַאמ ןיא ןעגנַאגעג רעבָא זיא םיא .טַאהעג

 ןיא .עיּפארעט עלַאנָאיצַאנ ַא ,גנולייה עקיטסייג ןימ ַא יװ ,ןליוו ןשידיי

 ןופ ןדיי טנעצָארּפ 10 טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה סָאװרַאפ, לקיטרַא םעד

 ר ע ט ע ל ב ,) 1942 רעבמעווָאנ ןט-5 םעד ןבירשעג ,*?עשרַאװ

 :ֹזַא רע טבײרש (27 ,5 ,* ע ט כיש עג רַא פ

 זַא .,ץעזעג עשיגָאלָאכיסּפ עטנאקאב סָאד ךיז טקיטעטשַאב סע;

 יוצ ןצנַאג ןיא זיא סָאװ ,ףַאלקש ןייק טשינ ךיז ןעק ךיז ןלעטשנגעקטנַא

 יד ךָאנ ןעמוקעג ךיז וצ לסיבַא ןענעז ןדיי זַא ,סיוא טזייוו סע .טקירדעג

 -רעביא עלַא יד ןופ טרעטכינעגסיוא לסיבַא ךיז טָאה ןעמ .ּפעלק ערעווש

 טָאה הטיחש רעד וצ ןייג סָאד זַא ,ןובשח ַא טכַאמ ןעמ ןוא ןעגנובעל

 ןעמעו טימ .טרעסערגרַאפ סע רָאנ ,קילגמוא סָאד טרענעלקרַאפ טשינ

 וצ ןזָאלרעד טשינ טפרַאדעג טָאה ןעמ :לוק ןייא ריא טרעה ,טדער ןעמי

 .רעטנוא ,סַאג ןיא ןײגסױרַא טפרָאדעג טָאה ןעמ ,גנולדיזרעביא רעד

 אזש



 ןשטייד יד .טייז רענעי ףיוא רעבירַא ןוא ןרעיומ יד ןסיירפיוא ;ץלַא ןדניצ
 רעטנזיוט רעקילדנעצ טסָאקעג טלָאװ סע ,המקנ ןעמונעג .רַאפרעד ןטלָאװ

 הּפרח טימ טקעדַאב רימ ןענעז טציא .200,000 ןייק טשיג רעבָא ,תונביוק

 -יביגכָאנ רעזדנוא יו ,טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ השוב ןוא

 "ףעביא טשינ סָאד ךיז רָאט טציא .ןבעגעג טשינרָאג זדנוא טָאה טייק

 ךיז זומ טייק ןוא דניק .דנַאטשרעדי ַא ןלעטש ןעמ זומ טציא .ןרזח|

 א הי | ."אנוש םעד ןגעק ןרעוו

 יסיורַא; טָאה ײצילָאּפ עשידיי סָאװ ,ייוו קרַאטש טוט ןעמולבלעגניר

 יַאװ ןופ, ."עכעלדנעטשרַאפמוא ןַא שממ ,טעטילַאטורב עדליוו ַא ןזיוועג

 ערעזדנוא וצ החיצר ַאזַא ןעמונעג ךיז טָאה --- ךיז רע טגערפ --- ןענ

 -צור רעטרעדנוה ליפ ױזַא טעװעדָאהעגסיױא סָאד רימ ןבָאה ןעוו ?ןדיי

 רענעגעוו יד ףיוא ייז ןפרַאװ ןוא רעדניק ןסָאג יד ןיא ןּפַאכ סָאװ ,םיֹח

 "?גאלשמוא ןפיוא ןּפעלש ןוא

 ,ךיוא ערעדנַא ןופ טקיטעטשַאב טרעוו סע סָאװ ,סָאד טלייצרעד רע

 רעקעדפיוא יד ןעוועג טנעצָארּפ 90 ןיא ןענעז ןטנַאיצילָאּפ עשידיי, זַא

 עירָאעט ןייק רעבָא ,רָאנ טגערפ רע .ןדיי יד ןופ *ןשינעטלַאהַאב יד ןופ

 -ףיט ןוא ךעלרע וצ זיא רע לייוו ,ףיוא טשינ רע טיוב *ףמַאקנסַאלק, ןופ

 טלַאװ *עיצַאטערּפרעטניא; ַאזַא זַא ,טסיײװ ןוא קיניזטסוװַאב שירָאטסיה

 ןעמ ױזַא יו ןייטשרַאפ ליוו םולבלעגניר .טרּפ םעד ןיא ןיזמוא ןַא ןעוועג

 רע .קיכיסּפ"סקלָאפ רעד ןופ טכיל ןיא עפָארטסַאטַאק יד ןױעלקרעד ןעק

 .םיטבש ןעצ יד ןגעוו השעמ רעד ןיא זמד ַא טכוז

 רעבמעצעד ןט15 םעד רע טביירש -- קיכיסּפ-סקלָאפ עשידיי יד;
 יד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולׂש טנעקעג טשינ לָאֹמ ןייק טָאה -- 2

 ןדנוװשרַאפ ןענעז ,ןעמוקעגמוא ןענעז לארשי תוכלמ ןופ םיטמש 10

 ןגעוו סעדנעגעל ענעדיישרַאפ טבעוועג טָאה סָאד .רעקלעפ ערעדנַא ןשיווצ

 סָאװ ,ךשוח ירה יד רעטניה ךעלגעמ ןעניווװ סָאװ ,"ךעלעדיי עטיור , יד

 ןופ קלָאפ עשידיי סָאד ןעײרפַאב ןייג ןוא ןייטשפיוא םהה םימיב ןלעוו

 -עג ןטימ ןבעלנייא טנעקעג טשינ לָאמנַײק ךיז טָאה קלָאפ סָאד .תולג

 טמולחעג ןוא ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא םיא ןופ לטפלעווצ 10 זַא קנַאז

 זיא םיטבשה תרשע יד ןופ ןדניוװשרַאפ םעד ןגעוו תמא רעד זַא ,רדסכ

 ןדיי סגזיוט טרעדנוח 'יירד .טנייה רָאפ טמוק עבלעז סָאד ,םולח: ַא רָאג

 רזאז



 יד .קלָאפ סָאד רֹעבָא ..ןרָאװעג טעדרָאמעגסױא ןענעז עשרַאװ ןוֿפ
 "רעדיוש ןקיזָאד םעד טימ ןבעלנייא טשינ ךיז ןעק ,עיזַאטנַאפ-סקלָאפ

 ךיז ןרָאנוצּפָא יו ןעלטימ ענעדיישרַאפ רעבירעד טכוז ןוא קנַאדעג ןכעל

 | ."ערעדנַא ןוא ןײלַא
 וצ טשינ ןעװעג זיא סעיזַאטנַאפ-סעיצקיפ עקיזָאד יד ןופ ענייא

 יד ןיא ןבױלג ָאי אקווד ןוא ןעגנולייצרעד עכעלקערש עלַא ןיא ןביולג

 ,טעװעטַארעג ןדיי ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד זַא ,םעד ןגעוו תוישעמ עלַא

 ַא רָאג ןַארַאפ זיא טרעוו ןשיגָאלָאכיסּפ ,ןפיט ןופ ןעגנוקרעמַאב עכלעזַא

 -ניר רעקילָאטסיה רעד .ןציטָאנ עטרינידרָאָאק טשינ עקיזָאד יד ןיא ךס

 טָאה רע סָאװ ,תויאר ןוא םיזמר ענעי טולב טימ ןבירשעג טָאה םולבלעג

 רעקילָאמַא ןופ ןטקַא-טולב ענערָאװעג-טנקירטרַאפ יד ןופ טנעקעג טוג

 | ,עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי

 ןיא .1942 רעבמעװָאנ טריטַאד ןענעז ענייז ןציטָאנ עטצעל יד

 .עבעל רעד ןענַאטשעג רעבָא זיא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ רטנעצ

 -עטַאר טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,דניק עשידיי סָאד טרפב ,שטנעמ רעקיד

 "וקעג םולבלעגניר זיא ,ווָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד ,1942 טסוגױא .ןעוו

 יד ,רעדניק עשידיי ןעװעטַארוצּפָא עיצקַא ןַא ןבייהנָא חכמ םיא וצ ןעמ
 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןינע ןקיזָאד םעד ןגעװ תופיסא עמייהעג
 רעד .טעברַאעג טָאה םולבלעגניר ווו ,57 יקּפילָאװָאנ ףיוא יירעלָאטס
 ללכ ךרדב זיא סָאװ ,עיצקַא רעקיזָאד רעד ןיא טנעמָאמ רעטסשיגַארט
 רענעטָארעג סמולבלעגניר סָאװ ןעוועג זיא ,ענעגנולעג ןייק ןעוועג טשינ
 וצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ זיא ,עלירוא רעקירָאי-ןעצ רעד ,דיחידזב
 ,"ןעזסיוא ןטכעלש, ןייז בילוצ טשינ טייז רעשירַא רעד ףיוא טקישעג ןרעוו

 ,טלמעג ןעוועג זיא רע סָאװ םעד בילוצ רָאנ

 -פיוא םעד ןיא .ףוס םעד ןופ בייהנַא רעד טקורעגנָא ךיז טָאה סע
 .-יפ יד ןופ רענייא ןעוועג םולבלעגניר זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטש
 זיא רעטעּפש .טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשִידיי ןופ דילגטימ ַא יװ ,סרער

 יקיגװַארט ןיא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ זיא ןוא ןרָאװעג "טקעדעגפיוא; רע |
 ןפַאשעג םולבלעגניר טָאה יקינװַארט ןיא .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא
 ןופ טעברַא יד ןעוועג ךישממ טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג ַא
 רעבָא םיא טָאה ןעמ .טייצ רעמַאזיורג רעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ ןעלמַָאז

11 



 ןטלַאהַאב החּפשמ רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טּפעלשעגסױרַא ןטרָאד ןופ

 -ייו רֶע טָאה הריד רעװיטַאריּפסנָאק ןייז ןיא .טייז רעשירַא רעד ףיוא

 ןביירש וצ ןבילקעג ךיז טָאה רע .טעברַאלמַאז יד ןעוועג ךישממ רעט

 ,ןלױּפ ןיא ףמַאק ןשידיי םעד ןופ עטכישעג יד

 .סױרַא טלָאװעג םיא טָאה גנוריגער-תולג עשיליוּפ רענָאדנָאל יד

 ץשידיי 19 ןופ עטסיל רעד ףיוא ןעוועג זיא רע .ןליוּפ ןופ ןעװעטַאר

 -לעוו ןופ ,ןעװעטַארסױרַא 1944 רַאונַאי טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,סרעוט

 טשינ רעבָא טָאה םולבלעגניר .טבעלעג ךָאנ טלָאמעד ןבָאה יירד רָאנ עכ

 "עג טשינ סע טָאה רע יװ טקנוּפ ,דלעפ-טכַאלש ַא ןזָאלרַאפ טלָאװעג

 רע זַא ,טייקכעלגעמ עטוג ַא ןעוועג זיא סע תעב ,1940 ןיא ןָאט טלָאװ

 -ץרא ןייק ןרָאפ ןוא םונהיג ןשיטסיצַאנ םעד ןופ סױרַא ןענעק לָאז

 ,לארועי

 רבח ןייז טימ ןעמַאזוצ םולבלעגניר טָאה 1944 ץרעמ ןטשרע םעד

 "רַא-"רוטלוק רעד ןגעוו ווירב ןטמירַאב םעד ןבירשעגנָא ןַאמרעב ףלָאדַא

 טָאה ווירב רעקיזָאד רעד .עשרַאװ רעשידיי רעטקיניײּפרַאפ רעד ןיא טעב

 טרטמעג םיא ןעמ טָאה 1944 ץרעמ ןט-6 םעד .טלעוו יד טרעדורעגפיוא

 ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןדיי ערעדנַא 20 ןוא ןוז ,בייוו טימ זיא רע ןוא

 ,"קַאיװַאּפ;? הסיפת רעד

 ע ר ע ט צ ני פ ;) טיוהשריה .י טביירש געט עטצעל ענייז ןגעוו

 עירעס-רעכיב רעד ןופ 37 דנַאב ,* קַא י װ ַא פ ן יא ט כ ענ

 רעכלעוו ,(200--196 ,1948 ,סערייא-סָאנעוב ,"םוטנדיי עשיליוּפ סָאד,

 ןיא ןסעזעג זיא רע ווו ,הסיפת רעקיזָאד רעד ןיא טנגעגַאב םיא טָאה

 .,רעמַאק-ןטיוט

 ענעי ןופ טנעקעג םיא טָאה -- טיוהשריה טבייוש -- ךמע;

 .?ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טעברַא רעד טימ טריפעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןטייצ

 .בייוו ןוא ןוז ןייז ןגעוו טגרָאזעג קרַאטש ךיז רע טָאה הסיפת ןיא

 "יא ןיא םיא ןעמענניײרַא ךרוד ןעװעטַאר וצ טימַאב ךיז ןעמ טָאה םיא

 ןייז בירקמ טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רע ,ןטַאטשרַאװ-עמרוט יד ןופ םענ

 ךיוא ןיא ןבעל ןביילב עקיזָאד סָאד םגה ,ןבעל ןביילב ןוא החּפשמ יד

 -ַאצ םשה שודיק ףיוא ןייג רעסעב לי ךיא/, .עיזוליא ןַא רעמ ןעוועג

 יָעג קרָאטש םיא טָאה ָאּפַאטשעג יד .טגָאזעג רע טָאה --- *ייז טימ ןעמ

 אָנַזְז



 ,עגַארפ עטצעל יד .ןכערבנייא טנעקעג טשינ םיא טָאה רעבָא ,טקינייּפ

 ַא טױט רעד זיא; :ןעװעג זיא רבח-עמרוט ןייז טגערפעג טָאה רע סָאװ

 "?רערעווש

 "רעה ןעמָאנ רעשלדיימ) תידוהי יורפ ןייז ,רע זיא לירּפַא ביײהנָא

 ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד --- עלירוא דיחי-ןב רעקירָאי-12 רעייז ןוא (ןַאמ

 טָאה סָאװ ,סָאש רעד .19 סַאג ףָאהנעמַאז ףיוא זיוה םעד ןופ תוברוח יד

 זיא ,דלעה ןוא רעקירָאטסיה ןשידיי ןקירָאי-44 םעד ןופ ףוס ַא טכַאמעג

 טָאה ןוא טלעװ רערָאג רעד ןיא טכליהעגּפָא טָאה סָאװ ,סָאש ַא ןעוועג

 רעזדנוא ןופ ןלָאבמיס עטסשיגַארט יד ןופ םענייא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז

 | .עפָארטסַאטַאק רעטצעל

 ןופ רענייא ןרָאװעג זיא טולב ןוא ןייּפ ןופ רַאויכרַא רעסיורג רעד

 -ניר .עטכישעג רעשיגָאלָאריטרַאמ רעזדנוא ןופ ןטלַאטשעג עטסנעש יד

 ,הליגמ עלַאנָאיצַאנ יד טייצ רעד טימ ןרעוו ןלעװ ןציטָאניָאטעג סמולבלעג

 טשינ ןלױּפ ןיא קלָאפ ןשידיי םעד ןופ טייקשידלעה יד הלגמ זיא סָאװ

 םעד טשינ טגָארט טייקשידלעה עקיזָאד יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג

 יו ןעמונעגנָא טָאה טלעװ יד סָאװ ,םישעמ ענעי ןופ םינּפ ןװָאברַאקס

 ַא טקעטש םשה שודיק ןייז ןיא .טיײקשיָארעה ןופ ןמיס ןקיצנייא םעד

 -גביוהרעד ןוא טייקשידלעה רעשידיי אליממ ןוא רעשילַארָאמ ןופ םוהת
 ,טייק

 אזא



 עיפַארגָאילביב - םולבלעגניר-

 - -ונעגנײרַא זיא ןטעברַא ןופ המישר רעקיזָאד רעד ןיא =
 -ָאטסיה רענעמוקעגמוא רעד סָאװ ץלַא טעמכ ןרָאװעג ןעמ
 סָאװ סָאד ךיוא ןוא ןבעל םייב טכעלטנפערַאפ טָאה רעקיר
 "נָא ָאד ןענעז ןטעברַא עלַא .טױט ןייז ךָאנ ןענישרעד זיא
 ןיא ןעניפעג וצ ןעגנולעג זיא סע סָאװ ןטסקעט טול ןבעגעג

 ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ קעטָאילביב רעד
 ןופ טשינ אמתסמ זיא המישר רעד ןיא טלעפ סָאװ סָאד
 לופ ַא רענעייל רעד טמוקַאב םורַא ױזַא .,טייקיטכיוו סיורג
 םעד ןופ טײקיטײזלַא ןוא טעטיוויטקודָארּפ רעד ןופ 'דליב
 י .רעקירָאטסיה םענעברָאטשרַאפ גנוי ױזַא ,םענייפ

 ןיא ןײרַא ןעײג סָאװ ןטעברַא יד
 טנ כ ײי צ ַא ב .ןעגעו ד נ ַא ב ןקיואד | ם ע ז

 י -* לד נרצ טש ַא טימ

 ע װ ַָא נ , לַאנרושז (שילױּפ ףױא) עשרַאװ ןיא ןדיי
 -נערַאפ טשינ) .48-42 ,11 ;36972360 ,1 ,1924 ,* עי צ יש ז

 | ,(טקיד
 ,"ר ו ד ר רצ ײג ר ע ד; .ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ בױהנָא רעד
 ,11710 זײז ,23 :473 זײז ,2 ,4
 עי י ר פ ,;  .עשיַאװ ןיא םושי רעשידיי רעטסטלע רעד
 ,7-5 זײז ,1 ,1924 ,* ט ג גוי
 ?טרילימיסַא טשינ קלָאפ עשידיי סָאד ךיז טָאה סָאװרַאפ

 .1 רעמונ ,1924 ,"רוד רע ײנ ר ע ד ,
 -עױּפ רעסיורג רעד) קירוצ רָאי 400 טימ ןפמַאק טלַאיצַאט

 ,10 ,1925 ,* ט נג ג ו יי ע יי ר פ , .(1525 ןופ גירק-םיר
 | ,1078 ןײז ,1 ,1926 ;675 ןיז



 אט כיש ע גד ס ט פ ַא ש ט רי װ י ד  .רעפיש קחצי
 -יל טי מ ן|ת עב ןליוּפ ןיא ןד ײ יד ןופ
 ןטייז 18-/324 1926 ,עשרַאװ ,אזָאשזב .ח גַאלרַאפ .רעטלַא
 לאינד ןוא םולבלעגניר לאונמע ךרוד שיליוּפ ןופ טצעזעגרעביא)

 : ,(לעבייל |

 יד ןופ עט ביש עג- רו ט לו ק  .רעּפיש קחצי
 .רעטלַאלטימ ןתעב ןליוּפ ןיא ןד יײ
 ,ןטייז 143 ,ןדויטע יירד עטשרע יד) .ןטייז 312 ,1926 ,עשרַאװ
 ,(שיליוּפ ןופ טצעזעגרעביא םולבלעגניר :טָאה

 .טרעדנוחרָאי 16--15 ןיא ןדיי רעװעשרַאװ ןופ ןבעל םענופ
 ז"ז ,1926 ,עשרַאװ = ר עק יר ָא טסיה ר עג נ וי ;
6, - 2 
 "טלַא ןוא שדוק"של ןיא ןעגנוקרעמַאב ןוא סטיצַאטָאנדא
 ,1926 .ָאװי ,'ךוב -יודנ ַאל , .ח"י ןטי19 ןופ שידייו

10 

1 

12 

 ןב *

140 

3, + 
 .(1926---1923) .עטכישפג רעשיריי ןופ רַאנימעט רָאי יירד
 זײז ,1 ,1926 ,עשרַאװ ,* רעקיר ָאט סיה רעגנֹוי}ג
7, 

 / 1777 ןיא לארשייץרא ןייק םידיסח ןופ היט א ןגעוו
 1928,  רעבמעצעד ,קרָאידינ ,* ג ָא ט ;
 ןוא ןטיזירק רוס ךומ םיקסבַארג ווַאלטידַאלװ ןגעו
 עװ יט ַארעּפ ָא ָא ק , ."גנולקיװטנַא עכעלטפַאשטריוװ
 ,(עיזנעצער ַא) א ,12 ,1929 ,"גנוגעצ װַא ב

 .טרעדנוחרָאי ןטי18 ןופ עפערּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ןדיי
 ,ָאויי ,ענליו ,ץנערעפנָאק רעד ןופ טכירַא ב
 רוציק ַא ןוא טַארעּפער ַא) ,172-168 זײז ,(1930 טקורדעג) ,9
 ,(טעברַא רעשיליוּפ ןייז ןופ
 ַעש י ר ַא ר ע טי : ,  .טעברַאעטכישעג עדילַאפ ַא
 ןגעו עיזנעצער ַא) .159-758 (282) 39 ,1929 .* רע טע ל ב
 עי צ יל ַאג ןיא }| ד ײי י ד ןגעװ ךוב סנַאמדירפ .פ
 (1865:1848 ןרָאי יד ןיא

 ךֶז



1 

16 

17 

18 

 ײ- ר ַא ר ע ט י ל , .,ןדיי רעװעשרַאװ ןגעוו דילטָאּפש ַא
 "וּפ רעד) .3447243 ,(266) 23 ,1929 ,* ר ע ט ע ל ב ע ש
 דיל טנַאקַאב ַא ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי ַא טימ טסקעט רעשיל

 ,(1643 רָאי ןופ

 עש יד ײ ןופ ן ט עש ז דו ב ,ןײטשנרָאב קחצי
 ,1929 ,עשרַאװ (שילױּפ ףוא ןליוּפ ןיא תולי ה ק

 עשירָאטסיה יד זַא טרימרָאפניא טרעוו 13 טייז ףיוא) ,ןטייז 3

 .(םולבלעגניר .ע ןופ ןרָאװעג טעברַאַאב זיא לייט
 "ַאמ יד ןופ עטכישעג רעכעלטפַאשטריװ רעד וצ ןגָארטיײב
 ,22 ר עקיר ָא ט סיה ר עגנוי , .ןדיי עשיווָאז
 יי ,24"53 ז"ז ,9
 "רע טצעלב עשירַארע טיל ,  וװורּפ רעטשרע רעד
 ןיא טײקיטעטָאװיי רעד ןגעו) .290-289 זייז ,(258) 15 ,9
 .(עשרַאװ

 עשירָאטסיח רַאפ טעטימָאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד 19
 -צל ב עשירַאר עט יל , .ָאװיי םעד ןיא ןטפַאשנסיװ

21 

28 + 

111 

 רעד וצ טקעיָארּפ ט ,796-195 ז"ז ,(284) 41 ,1929 ,* ר  ט

 .(ץנערעפנָאק
 -ע טיל ; .ָאװיי ןרַאפ ןטַאריטַאטש יד ןוא תוליהק יד
 ,9057904 זײז ,(289) 46 1929 "רע טעלב עשירַאר

 .רעטלַאלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ,1929 ,1 דנַאב ,ָאװי ןופ *ןטפירש עשירָאטסיה ,

 ףיוא ןענישרעד זיא סָאװ עיפַארגָאנָאמ ןייז ןופ לייט א ,7

 יי ,(שילוּפ

 יע טיל , .ןלױּפ ןיא ןטײקכעלמיטרעטלַא עשידיי ןגעוו

 ,6167615 ז"ז (328) 33 ,1920 ,*רע טעל ב עשירַא ר

 "יוּפ ףיוא סױרַא זיא סָאװ ,ךוב סנַאבַאלַאב .מ ןגעוו עיזנעצער ַא)

 | | .(ןעמָאנ םעד רעטנוא שיל

 -ַאב עװיטַארעּפָא ָא ק , .םנגיל עטלַא טימ ךוב יינ ַא

 ךוב םעד ןגעוו עיזנעצער ַא) .246-244 ,8,19230 ,*גנוגצװ

 רעטעברַא א עלעירטסודניא ןגעוו יקציציווו חלג ןשילוּפ םעד .ןופ

 ,(ןלוּפ ןיא



24 

29 

20 

21 

 ,1930 ,,רעטעלב עשידױַארעטיל , .הנכפ עיינ ַא
 סָאװ ץעניןקעטָאילביב ַא ןופ ץעזעג ַא ןגעוו) 5417539 ,(324) 9

 -ָאילביב עשידיי ןופ ץנעטסיזקע יד הנכס ַא ןיא טלעטשעג טָאה

 - .(ןקעט

 "סטפַאשטריװ עשיליוּפ יד , :םיקסװָאנַאזישזרק םַאדַא ןנעוו

 ."ןסיוירק ןופ עירָאעט רעד ןופ טכיל ןיא רוטקנוינָאק

 ,15773 ,2 ,1930 ,"גנוגע װַא ב עװיטַאר עּפ ָא ָא ק }

 י .(עיזנעצער ַא)

 ויטַארעּפַאַאק"סגנוניװירעטעברַא רעשידיי רעטשרע רעד

 ,* גנוג ע װַא ב ע װיט ַא רע ּפ ָא ָא ק , .ןלױּפ ןיא

 -רָאד יד ןופ שזדָאל ןיא טיובעג זיוה ַא ןגעוו) .243-242 ,8 ,0

 .(רעטעברַא-רעשיילפ עקיט

 ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ םירוקמ ענעבילקעג
 60 ,1920 ,עשרַאװ ,(1506 רָאי םוצ זיב) עּפָאריײא-חרזמ ןוא

 ךיוא סױרַא .רעלהאמ לאפר ר"ד טימ ןעמַאזוצ טעברַאַאב ,ןטייז

 .שיליוּפ ףיוא

 ףןלױּפ ןיא ךעלטעטש עשידיי ןגעו ןעלקיטרַא 38 69728

66 * 

 " אק יא דוי .ַאידע ּפ ַא לק יצ נ ע , ןיא טקורדעג

 -ָאראה :8 דנַאב ןיא ,1924-1921 ןרָאי יד ןיא ןילרעב ,(שטייד)

 -שונַאי ,יקסנירבָאקיװָאנַאי ,קסַאלדָאּפ-װָאנַאי ,לָאּפמאי ,עקנעד

 "ול ווופעזוי ,יקצאנידרָא ווופעזוי :9 דנַאב ןיא .ץיװָאלזַאי ,לָאּפ

 ,לסַײװ םייב רימזוק ,ָאװָאלימורטס ָאקנָאימַאק ,ןישולַאק ;יקסלעב

 ,ליוק :יקלָאק ,לעיבעלָאק ,ןירבָאק ,עװָאדָאלק ,וװעטנָאמילק ,ץלעק
 -סארק ,ץענעשזָאק ,(ןידנעב ןבעל) יװָאלגעשזָאק ,לאווָאק ,קסניק

 ץענעמערק :10 דנַאב ןיא ,וָאטסינסארק ,ץלעשָאנסארק ,דָארבָאנ

 ןבעל) וועשזָאקסאל ,ווערוק ,ץיּפעשק ,ץיוועינשַארק ,(ךעלריפסיוא)

 ,(טנגעג רעקצעיװָאזַאמ קסנימ) שטיוװָאטַאל ,קסאל ,(ןילָאװראג

 "ול ,וועקול ,ץענארבול ,למָאבול ,ןיטיל ,(טנגעג רעצלעק) קסּפיל

 | | | - .קסרימָאט

 םירױטקָאד עשידיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ ןנָארטיײב
 עטסטלע יד ןופ עשרַאװ ןיא םירױטקָאד עשידיי;) .ןלױּפ ןיא

 1זז
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 = 8 על ַא * צ ָא ס , .(?טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס זיב ןטייצ
 ,1317127 זײז ,9710 ,1931 ,*ןיצי ד
 םעניא ךעלגניירךרעל ןוא ןלעזעג עשיריי יד ןופ ןבעל סָאד
 ,12711 זײז ,60,1931 ,'טנגוי ע ײר פ , .,ןליופ ןטלַא
 טָאטש רעד ןופ סקנפ) בײהנָא רעטנַאסערעטניא ןַא
 1931 "רעטצלב עשירַארעטיל ,. ..(ענעשזורּפ
1 (374), 519-518, 28, 534-533, : 

 1775 רָאי ןופ םייס ןשילוּפ ןיא עטַאבעד עשידיי ַא
 ,4317426 ,1 ,1921 ,* ר ע ט על ב --ִא װ יי ,

 רעשיליוּפ רעד ןיא ןדיי ןגעװ ןסנָאנַא ןוא ןסנָאנַא עשידיי
 - על ב עשיר ַא ר ע ט יל , ה"י ןטי18 ןופ עסערפ

 ;טקידנערַאפ טשינ) ,1857182 ז"ז ,(411) 12 ,1922 ,* ר ע ט
 .(טעברַא רעשיליוּפ רעד ןופ לטיּפַאק ַא
 - ,ח"י ןט18 ןיא טסערּפ רעװעשרַאװ רעד ןופ טכיל ןיא ןדיי
 *יקסװָאדישז קינשטנעש עימ , .(שילוּפ ףיוא)

 ,317-299 ןוא 857-42 ,2 דנַאב ;518-489 ,1 דנַאב ,2

 ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ןליוּפ ןיא םרערָאנש טימ ףמַאק רעד
 / .2)44 1932 ,"ףליה ס קלָאפ ,
 "יופ רעטלַא רעד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג עכעלרעסיוא יד
 -ל ָא פ 'װ יש זד ישז , (שילױּפ ףיוא) .קילבוּפער רעשיל
 ,80-37 ז"ז ,1932 1 ,*יצנָאז ד ָא ר ד ָא ע צ ס

 ןיא םיריױטקָאד עשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ ןגָארטיײב
 ןיא םיריױטקָאד עשידיי ןגעוו רעביירש עשיטימעסיטנַא  ,ןליֹוּפ

 ,172 1932 ,"*ןיצידעמ עלַאיצ ָא ס , .ןליוּפ ןקילָאמַא
 - ,18-15 זיז

 על ַא י צ ָא ס , .ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא טרעשדלעפ עשידיי
 -159 זיז ,2 1308 ז"ז ,10 ,119232 ,*ןיצידע מ

1 
 ןתעב ןליופ ןיא םיריוטקָאד עשידיי ןופ המישר א ןופ ווורַּפ

 .ו8*7 ,32 ?"ןיצידעמ על ַאיצ א ס ; ה"י ןט:18 =

 "ןזט

 . .1117107 ז"ז-
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 :בוּפ רעשיליופ רעד ןיא םירוטקָאד עשידיי ןגעוו ןציטָאנ
 ,ןיצידע מ עלַאי צ ָא ס , .ח"י ןטי18 ןופ קיטסיציל
 : ,89786 זייז ,576 ,2
 .עיצולָאװער רעשיזױצנַארפ רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא
 ,227-223 ,3 1932 ,* רע ט על בביָא װ ײ ;

 -ַא ק ע , ,"םיִטייח הרבח} רעקצָאלּפ רעד ןופ סקנּפ רעד
 ,ענליוו ,דנַאב רעטייוװצ ,ָאװי ,*|ט פיר ש עשימָאנ
 יב | / 3120 ,2
 ןלױּפ ןייק םירפס עשידיי ןופ ריפניירַא ןרַאפ ןעגנוצינערגַאב
 ,1582149 4 ,*ר ע ט על ב - ָא װ ײ , ח"י ןט*18 ףוס
 -יוּפ רעד ןיא ןדיי עׂשיזיוצנַארפ יד ןגעו תועידי עכעלטע
 / ר צ ט ע ל ב - ָא װ יי , ח"י ןט18 ןופ עסערפ רעשיל
 | יי / .9289 ,4{ ,2
 עשיליופ יד ןופ עגַאל עכעלטּפַאשטריװ ןוא עלַאיצַאס יד
 -ִצ ט י ל , .ח"י ןטי18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןדיי
 ,119-717 זײז (496) 45 1933 ,*ר עט על ב עשירַאר
 | ,(טַארעּפער ןייז ןופ טכירַאב ַא)
 ,ח"י ןטי18 ןיא ןליוּפ ןיא םירפס עשידיי ףיוא לפמעטש רעד
 126-123 ,5 1933 ," ר עטעל ביָא װי ;
 ,1776 רָאי ןיא ןליוּפ ןיא םירפס עשידיי יד ןופ גנולייצ יד
 ,345-222 ,5 ,1922 ,* ר ע ט על ב זָא װ יי ;
 ייצנע ןַא ןיא םירוטקָאד עשידיי ןופ .דנַאברַאפ"טלעװ רעד
 -} מ על ַאי צ ָא ס , .ןיצידעמ רעשידיי ןופ עידעּפָאלק
 - . ,ךיֿפ זײז 1-2 ,1933 ,;ןיציד
 ןתעב ןלױּפ ןיא םירױטקָאד עשידיי ןופ המישר עטייוװצ
 ,374 ,1923 ,*ןיציד עמ עלַאיצ ָא ס , .ה"י ןט'8
 ,47743 זיז

 "ר ע טע לב ע שיר ַא ר ע ט יל , .גנורעלקרעד
 -סיוא רעד ןופ טירטסױרַא ןייז ןגעוו) ,74 'ז ,(456) ,5 ,3

 -,(שילױּפ ףיוא סױױרַא) ?  ןל יו ּפ ןי א | ד ײ , :עבַאג = |

 ןיא ןליוּפ ןיא ןעגנואיצַאב ץלַאיצָאס ןוא עכעלטפַאשטריוװ 8
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 זיצז

 יע י מ/.(שיליופ ףיוא) .ח"י ןט"18 ןופ טפלעה רעֿטייווצ רעד
 ,235-227 ,3ג ,1933 ,*יק ס װ ָא ד יי שז ק יג ש טנע ש

 עשירָאטסיה ןופ סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעט"7 רעד

 .טפַאשנסיו עשירָאטסיה עשידיי יד ןוא ןטפַאשנסיװ

 ,(485) 34 ,1933 ,* רע טעל ב עשירַארע טיל 20

 / .5427541 זיז
 "בעה ןופ רעקורד רעפַאהיײנ רעד ,רענעירק ןַאטנַא ןאהָאי
 ,(1795---1781 ןרָאי יד ןיא טייקיטעט ןייז .םירֿפס עשיאער
 ,108788 ,19234 7 "רע טעלב-דָא װ יי ,
 ,םירוטקָאד עשידיי ןשיװצ טייקמורפ ןוא םיסרוקיּפא
 ,53751 ז"ז 234 ,1924 ,;ןיצ יד עמ עלַאי צ ָא ס ,

 ןלױּפ ןקילָאמַא םעניא םידמושמ םירױטקַאד עקינייא .ןגעוו
 ,19-76 זײז 56 1924 ,*ןיצידעמ עלַאי צא ס ,|

 "רַאװ יד ןופ ןשינעטלעהרַאפ"פגנונױװ ןוא .עשינעיגיה יד

 -) מ על ַא י צ ָא ס , .ה"י ןט"18 ןתעב ןדיי רעוועש

 ,1037100 ז"ז ,778 ,1924 ,'ןיצי ד

 ןדיי קשיליופ עקילָאמַא ייב תונותח עירפ ןופ םעלבָארט סָאד

 -- דע מ על ַא יי צ ַא ס , .(םירבחמ עשילױּפ ןופ ןעגנוניימ)

 / .149*151 זײז ,9710 ,1924 ,*ןי צ

 ײידיי רענרערַאמ רעד ןופ רענָאיּפ רעד -- רעּפיש קחצי ר"ד

 -ִא ס ; .(גָאטנריױבעג ןקירָאי 50 ןייזו טפַאשנסיװ רעש

 .,180-178 זײז ,11712 ,1934 ,'ןיצידצעמ עלַאיצ

 = רע טעל ב עשירַארע טיל , .הלחתה עטו ַא

 רעשזדָאל רעד ןופ ןַאלּפ םעד ןגעוו) ,400-399 ,(528) ,25 ,4

 רעד רַאפ גנולמַאז ַא ןבעגוצסױרַא טפַאשלעזעג-שינעטנעקדנַאל

 "ןטפירש עכעלטפַאשנסיװ רעשזדָאל ךוב; סָאד .ןדיי ןופ עטכישעג |

 .(ָאװיי ןופ ןבעגעגסױרַא ,1928 טשרע סױרַא זיא

 רעשירָאטסיה ןופ סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 ,לירּפַא 1924 ,*ט פנוקוצ , ילשרַאװ ןיא טפַאשנסיװ

3,. 

 בעקדנַא ַא ל; .ה"י ןט"18 ףוט ןזיב ץינעמטרק ןיא ןריי

 ,1368 ,2 1934 שש יינעט



 חפוקת רעד ןיא ןדיי ןטכישרעביא ןווורפ ןוא ןטקעיַארּפ 8
 טקורדעג ךיז ,שילױּפ ףיוא) .טסוניױא װַאלסינַאטס גיניק ןופ = |

 רעדנוזַאב סױרַא ןוא *עװָאשטשָאװָאדָארַאנ יװַארּפס, לַאנרושז ןיא
 ,1934 ,עשרַאװ ,(ןטייז 82 ןופ לכיב ַא יו

 עשיריי יד ןופ טייקיטעט עשיניצידעמי-ךעלטּפַאשלעזעג יד 100 *
 -ע מ על ַא י צ ַָא ס , .ןלױּפ ןקילָאמַא םעד ןיא תוליחק |

 ,28-26 ז"ז 172 1924 ,'ןיציז

 םירױטקַאד עשידיי יד ןופ עטכישעג רעטסיינ רעד ןופ 101 *
 טױל) דלעפשריה יצירואמ גיוודול רָאסעּפָארּפ .ןלױּפ ןיא = -

 ,ןיצידע מ עלַאי צ ָא ס , .,(ןלַאירעטַאמ-וויכרַא עטסיינ
 ךשמה --- 29795 זז ,56 ןיא ךשמה --- ,62759 ז"ז ,36/ ,5
 ,166-163 זיז 9710 ,1925 ןיא --- ףוס ,127-125 זיז ,7-8 ,1935 ןיא

 -ַא יצ ָא ס , ןיא ,ןלױּפ ןטלַא םעניא טרעקײטּפַא עשידיי 102 =
 ,196-194 ןײז 11712 ,19235 ,*ןיצ ייד ע מ על

 ןלױּפ ןקילָאמַא םעניא עירטסודניאיזיוה עשידיי יד 103 +
 | ,5 רעמונ ,1935 ,* ףל י ה - ס ק ל ַא פ ;

 "שינעטנעקדנַאל , .ןסַאנ רעװעשרַאװ ןופ ןעמענ 104 *
 יב | ,8-3 ,1 ,5

 ןלױּפ ןיא קורד ןוא ךומ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ 109 *
 ןופ קעטָאילביב .ה"י ןט-18 ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא
 -רעביא ןַא) ,ןטייז 64 ,1936 ,ענליוו ,עיצקעס עשירָאטסיה ,ָאװיי
 טקורדעג ןעלקיטרַא ריפ ןופ ןוויטקערָאק ןוא םיאולמ טימ קורד
 7 ןוא ,5 ,4 דנַאב ,* ר ע ט ע ל ב - ַא װ ײ , יד ןיא

 - ָא ס , .םערגנַאק"םירױטקָאד ןשידיי םוצ ןעגנוקרעמַאב - 106
 ,24 ,1926 ,*ןיצידע מ עלַאיצ

 -טלַא ןיא םירױטקָאד עשידיי יד ןופ עגַאל עכעלטכער יד 107 *
 ןײז ,87 ,1926 ,*ןיציד עמ עלַאיצ ַא ס , .ןלױּפ
0, | 

 ןופ דנַאטשּפױא ןיא רעקירעמ ןוא םיריוטקָאד עשידיי 108 *
 ,1926 ,* ןיצ יד עמ על ַא י צ ַָא ס , .1869 רָאי
 ,23"26 ז"ז ,2

 1צז1



 יג 9 ק ד ב ַא ל , .עשרַאװ ןיא "לטעצנַאט, טשידיי סָאד 9
 ,1 'נ ,1927 ןוא ,2 'נ ,1926 ,* ש ינ עט

 .ָאוויי םייב עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ עיצקַא-םיטקנּפ 0
 יז ,(669) 10 ,1937 ,* רע ט על ב עשירַא רע טילל ,

6, | 

 ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ ןבעל עטטקינייװעניא סָאד 111 *
 -טכירעג טיױל) .טייז רעטרעקרַאפ רעד ןופ טרעדנוחרָאי ןט'8
 ,ןבעל-ךעילימַאפ (ב ,ןטסירק ןוא ןדיי (א (ןטנעמוקָאד עכעל

 ,* ר בע ן ט נ עי ָא נ ן וו 9 , .םינינע עזעיגילער ,תוחמש

7 1, 188-179, 281-215, 

 -ַאמרַאפ ןוא רעקידעמ ,םירוטקָאד עשידיי ןופ המישר 112 *
 ,1863 רַאי ןופ דנַאטשפיוא םעניא עטקילײטַאב ,ןטוועצ
 --- .23"29 ז"ז ,172 ,1937 ,'ןיציד ע מ עלַאי צ ָא ס ,

 ,27-23 זיז 374 ,1927 ףוס

 ייב ןיצידעמ ןופ עטכישעג רעד רעביא ןעננושרַאפ ראי 10 3
 1937 ,"*ןיציד ע מ עלַאי צ ָא ס , ,ןלױּפ ןיא ןדיי
 | ,1078 זיז 6

 ,םירױטקָאד עשידיי ןגנעװ עטכישעג רעטסיינ רעד ןופ 114 *
 "ִא ס ,; .עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעד ןיא ןדיי יד (א
 ,36-31 ז"ז 768 1937 ,"'ןיצידעמ על ַאיצ

 - ַָא ס , .ןלױּפ ןטלַא ןיא רעקיײטּפַא ןוא ןקיײטּפַא עשידיי 119 =
 .38-33 ז"ז ,910 ,1927 ,*ןיצ ידע מ על ַאי צ

 -- ָאקשויצשַאק ןופ דנַאטשפיוא ןיא ןדיי עשילוּפ יד 6
 --- ָאװיי ןופ קעטָאילביב .ןטייז 219 ,1927 ,עשרַאװ 4
 ןיימ ןופ קנעדנָא ןקיטכיל םעד , טעמדיוועג) .עיצקעס עשירָאטסיה
 סױרַא ךיוא זיא ךוב סָאד ,("םולבלעגניר-רעללעה עכענ רעטומ

 ןטייז 191 ,1938 -- עשרַאװ :שיליוּפ ףיוא

 ע ש י ר ַא ט ס י ה , .ה"י ןט"18 ןיא עשרַאװ ןיא ןדיי 7
 יה 268-248,  ,1937 ,2 ,ָאװיי ןפ ,*|ט פיר ש = |
 -עלב עשיר ַא ר ע ט יל , .רעייטשוצ רעיינַא 8

 ןטייווצ ןגעו עיזנעצער) .370-268 ,(733) 22 ,1938 ,* רע ט

 -(*ע טכיש עג ר ַא פ ר ע ט על ב2 דנַאב

 טז



 .ֿטרעדנוחרָא ןט8 ןיא עשרַאװ ןיא חלכשה ןֹוא תוריסח 119
 .132124 1938 ,* רע טעלבדָאװ ײ ,)

 (התקולח ימי ןליופב יללכ-ירובצ ןקסע) .,רבוקטיבז לאומש 0
 ,355- 2237 ,266246 ,1938 ,3 ,(םילשורי *ןוי צ ,

 ,טרעדנוחרָאי ןט"18 ףוס ןליוּפ ןיא םישובלמ עשידיי 121 +
 . 2017 ,1 ,1938 ,"ר בצ |ט נע ָא נ , ןופ

 -ָאקש; רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ןיא ןדיי יד 2 :
 ,8 ?ןיצידעמ ע ליַא י צ ָא ס , ."ַאנווולג ַאל = |

 ,297-28 ןײז ,37 4 |

 ."ַאנווולג ַאלָאקש; רעד ןופ םודימלת --- םירױטקָאד עשידיי 128 *
 --- ,30728 .זײז 910 ,8 אןיצידעמ עלַאו צָא ס 6
 : - ,39-38 ז"ז ,11712 ,1938 :ךשמה

 -עלטכירעג עשיליופ טױל ןציטָאננ טרעדנוחרָאי ןט718 ןופ 24
 ,1928 ,* ר ב ע | ט נ ע ָא נ ן ו פ , ,(ןטנעמוקָאד עכ

4, 2237220, 

 -נ עָא 1 ןו פ , .ה"י ןט"18 ןיא םיױשּפָא רעשידיי רעד 129 *
 ,12307119 ,2 ,1938 ,* ר בע ןט

 רעד) .92790 ,1939 ,* ף ל י ה ס ק ל ַא פ ,; ,ןיׂשנַאבב 126 *
 טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ םולבלעגניר .ע ןופ לקיטרַא רעטצעל

 .(ןבעל םייב

 טייקיטעטירוטלוק יד .(ןַאמרעב ףלָאדַא ןוא םולבלעגניר) 127 *
 ,1944 רע ט על בָא װײ , .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 ךיוא ןוא ןלַאנרושז ךס ַא ןיא טקורדעגרעביא ןעוועג) ,973 ,4

 ,(שילגנע ןוא שידיי ףיוא רעדנוזַאב סױרַא

 -צ ל ב , .(1940*1942) ָאטעג רעװעשרַאװ ןנעװ ןציטָאנ 8
 .5"54 זײז ,1 ,1948 ,עשרַאװ ,*ע טכישעג רַאּפ רעט

 - על ב , .ויכרַא"םולבלעגניר לייט ןטייווצ ןופ ןציטַאנ 9
 -ָאטקָא 52-32 ן"ז ,ג ,5 .* עט כב יש עג ר ַא פ ר ע ט

 ,(1942 רעבמעצעד-רעב

 ןי ט ע ל ו י ב , .(שילױוּפ ףיוא) ַאטענ ןופ ןציטָאנ 0
 י-ִאט יה וטוטיט סניא ָאג עק ס װָא דיש ז

 -זזא



 "ניר לייט ןטיײװצ ןופ) .207-81 ,2 1951 ,* ָאגענׂש טיר
 רעבמעצעד ןרָאװעג ןבָארגעגסױא זיא סָאװ ,וויכרַא-םולבלעג

0, | | | 
 .(שילײױּפ ףױא) -- (1941 ץרעמ"רַאורבעפ) ןציטָאנ 1

 -רעירפ ןופ ךשמה ַא) ,82-46 זיז ,1952 ,3 'רנ ,*ןט רָא ד ;
 | .(רעמונ ןקיד

 רעשירָאטסיה רעשידיי -- .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןציטָאנ 2
 ,עשרַאװ ,* ךוב ש יד יי , גַאלרַאפ .ןלױּפ ןיא טוטיטסניא

 ,ןטייז 2352 ,2
 הרות 8א) ןכעלױעילימַאפ ןשידיי ןגעװ חלג רעגארפ א 1384 *

 .ָאװיי ןיא ֹויכרַא"טּפירקסונַאמ ןופ .(םירעוּפ רַאפ (ערעל)
 -ִא ג ָא ק עע דיי רעװעשרַאװ ןופ סעיצַארעּפָאיטידערװט 34

 1928 |ט פירש עשימ



 עשרַאו-טלַא





 ןסַאנ רעװעשרַאוו ןופ ןעמענ

 סאג רעשידיי רעד ןופ םילונלג יד

 עשרַאװ ןיא ךיוא טָאה תולהק עשידיי ערעדנא עלַא ןיא יוװ טקנוּפ

 יד טניוװעג טָאה סע ווו ,סאג ערעדנוזַאב ַא רעטלאלטימ ןיא טריטסיזקע

 -עגמורַא טָאה סאג עשידיי יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ

 -עיּפ ןוא ענוויּפ ,עקסרעציר :ןסאג יד ןופ ,יינוד יקזנָאװ ןופ לייט ַא ןעמונ

 "רָאי ןט-16 ןיא ךיוא ןבילברַאפ זיא "טאג עשידיי,, ןעמָאנ רעד .עקסראק

 1527 ןופ שוריג ןבילוצ עשרַאװ ןיא ןיוש ןענעז ןדיי תעב ,טרעדנוה

 ,עקסווָאמאהארבא ןפורעג ךיוא טרעוו סַאג עקיזָאד יד .ןעוועג טשינ טרָאד

 רעװעשרַאװ רעטמירַאב רעד ּפָא טפיוק טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ בױהנָא

 רעקיזָאד רעד ןופ רעזייה ךס ַא אקשטיראב וואלסינאטס רעיצירטאּפ

 ,"אקסווָאקשטיראב, ןָא טלָאמעד ןופ יז ןעמ טפור רעבירעד .סַאג

 "וקעג ןענעז'ס .רעזייה יד טַאהעג גנַאל טשינ טָאה אקשטיראב ךיוא -

 ןיא ןיירַא טלאפ עשרַאװ .תומחלמ עשידעווש יד .ה .י ןט-17 םעניא ןעמ

 -ַארעד רעד ןיא גָאט ןטוג ַא ןבעל סָאװ ,ןטאדלָאס .טנעה עשידעווש יד

 רַאפ הללק ַא ןענעז סָאװ ,תופרש עטּפָא .בורח יז ןכאמ ,טָאטש רעטרעב

 -חלמ ןוא תומוהמ יד .קידנעטשלופ יז ןריניאור ,טעטש עקיטלָאמעד יד

 -יה עדמערפ ןעמענראפ וצ ףיוא ןשטנעמ ענעדישרַאפ סיוא ןצונ תומ

 -ווָאמאהארבא עקילָאמַא יד ,סַאג עקסווָאקשטיראב יד .רעצעלּפ ןוא רעז

 ,זיא ףוס רעד ןוא םינכש ךרוד *ןעמונעצ,, טרעוו ,סאג עשידיי --- עקס

 לייט א טרעוו יז ןוא טדניװשרַאפ עקסווָאקשטירַאב ןעמָאנ רעד וליפַא זַא
 ,ןסאג עקידתונכש ןופ

 רעד ןופ תודע רעמוטש רעטצעל רעד ןרָאװעג םלענ זיא םורא ױזַא

 וו טקנוּפ ,עשרַאװ ןיא הליהק רעשידיי רעכעלרעטלאלטימ ,רעקילָאמַא

 עקילָאמַא יד ןוא םלוע-תיב רעשידיי רעקילָאמַא רעד ןדנווושרַאפ זיא סע
 | | ,לוש עשידיי

 סָאד טריזילָאבמיס סָאװ ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד .סעק װעלַאנ

 -ָאטָא ןשיקַאזָאק םעד ןופ טריפעגסיורָא לייט ָא ןבָאה ,עשרָאװ עֶשיִדיי
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 ןעועג דרומ טרעדנוהרָאי ןט:16 ףוס טָאה סָאװ ,ָאקייװעלאנ ןַאמ

 טָאה יקסוװעקלָאשז װַאלסינַאטס ןַאמטעה רעטמירַאב רעד .ןלױּפ ןגעקַא

 -ץגּפָא םיא ןוא עניארקוא ןיא ןאיבול לטעטש םעד רעטניה טּפַאכעג םיא

 יד ןופ טייו טשינ .ןעגנאהעג םיא טָאה ןעמ ווו ,עשראוו ןייק טקיש

 םעד ןעמ טָאה ןטרָאד .עצילּפַאק ַא ןענופעג ךיז .טָאה סעקוועלאנ עקיטנייה

 יקוועלאנ ןעמָאנ םעד לייט ַא ןבָאה ןענאד ןופ ןוא ןבָארגַאב םענעגנָאהעג

 | ,ןאקייוועלאנ ןופ טריפעגסױרַא

 "על עקיזָאד יד ןפרָאװעגמוא רעבָא ןבָאה ןעגנושרָאפ עטסעיינ יד = |

 ןשילױּפ םעד ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד זַא ,ןָא קיטכיר טזייוו ןעמ .עדנעג

 -ַאװ ןענאטשרַאפ ןעמ טָאה טרָאװ ןקיזָאד םעד רעטנוא .אקוװעלַאנ טרָאװ

 ןפיא לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענרעטסיצ-רעס

 טָאה אקװעלַאנ טרָאװ םעד רעטנוא .סעקוועלאנ עקיטנייה יד ןופ טרָא

 זיא סָאװ ,ילכ ענרעצליה ַא ןענאטשרַאפ ה"י ןט-17 ןיא הליחתכל ןעמ

 יד ךיוא ןעמ טָאה רעטעּפש ,ןפייר ענרעזייא טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג

 ,טנגעג יד טָאה רעטעּפש ךָאנ ןוא .יקװעלַאנ ןפור ןעמונעג ןענרעטסיצ

 אנ, ןפור ןביוהעגנָא ,ןענופעג ךיז טָאה ץענ"ןענרעטסיצ עקיזָאד יד וו

 -יטנייה יד טנכיײצַאב בייהנָא ןיא טָאה ןעמָאנ רעקיזָאדרעד ."ךאקוועלאנ

 רעד תעב ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס .יקוועלאנ ןוא רענאקשיצנארפ עק

 ,ךריק ַא טימ רעטסיולק ַא טרָאד טיובעגפיוא טָאה ןדרָא רענאקשיצנארפ

 "ייווצ ריא ןוא רענאקשיצנארפ ןפור סַאג עקיזָאד יד ןביוהעגנָא ןעמ טָאה

 ,סעקוועלאנ --- לייט ןט

 טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ בײהנָא יא .ר עבנ ַא קש יצ נ א ר פ

 ןעוועג טלָאמעד זיא סַאג יד .?אצינלָאװ,, ןסייהעג סאג עקיזָאד יד טָאה

 גָאט ןדעי טגעלפ עװָאלָאװ ןוא רענאקשיצנארפ ףיוא .טנױװַאב ךאווש

 ,רעטוּפ ,גראוונירג טפיוקרַאפ טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,דירי ַא ןעמוקרָאפ

 ,עקסוועלורק ןסאג יד ןופ ןבירטרַאפ ןדיי יד טָאה ןעמ ןעוו .לג .ד .א

 -טנַא וצ ךיז ןביוהעגנָא סאג עקיזָאד יד טָאה ,.א .א עיבאשז ,ענשטינארג

 .רענאקשיצנארפ ןעמָאנ רעד ןעמוקעגפיוא זיא טלָאמעד ןוא ,ןעלקיוו

 טָאה יקסעיבָאס ןַאי גיניק םעד ןופ ןטיײצ יד יא .װ ָא נא רומ

 2 .א) עדנערַא רעכעלגנעלסנבעל ןיא ןבעגעגרעביא עשראוו טָאטש יד

 ,וָאנארומ ןקיטנייה ןפיוא ,רעדלעפ עריא ןופ לייט ַא (סיזוועטיפמע

 "עפ רעד .יטָאלעב ףעזוי רענעילָאטיא םעד ,רעטסיימיוב ןכעלגיניק םעֶד
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 ןקילייה ןופ ךריק יד טיובעגפיוא בגא טָאה סָאװ ,רענעילַאטיא רעקיא

 סיקסנישארק יד ןופ ץַאלַאּפ םעד ןוא (ַאשזישזרק ַאגעטנעיװש) ץיירק

 זיא'ס וװ ,םייה רעיינ ןייז ןיא ךיז טָאה ,(טכירעג עטסכעה סָאד טנייה)

 "אפ ַא ךיז טלעטשעגפיוא ןוא ןייג-ליווו טזָאלשג ,ןעגנאגשג טוג ױזַא םיא

 םעד .ןטרָאג םענייפ ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ליטס ןשינעילַאטיא ןיא ץאל
 -ומ, לזדניא ןשינעילַאטיא ןכָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה ץַאלַאּפ ןקיזָאד

 רעד זַא ,טבױלגעג סע טלָאװ רע .קידענעװ טָאטש רעד ןיא ?ָאנַאר

 -וגאל רעד ןופ לזדניא ןא ןעמָאנ ןייז טקנאדרַאפ ווָאנארומ רעקיטנייה

 ?טידענעוו טָאטש-ןענ

 ןסַאג עקיטנייה יד ךיז ןעניפעג סע וװ ,ןטרָאד .(* וו ָא ב יש ז ג

 -סישזרקָאטנעיװש ,עקצעיװָאזַאמ ,עווָאבשזרעיװ ,ענלַארָאטקעלע ,ענדָאלּכ

 טרעהעג ןבָאה סָאװ ,םיחטש-דרע עסיורג ןעוועג ןענעז ,עקסנַאּפ ןוא עק

 "יא רעדלעפ לייט ןטסערג םעד ןבָאה ייז .ןגיניק עשיליוּפ יד וצ לָאמַא

 רעװעשרַאװ יד -- עטמַאַאב עכעלגיניק גנוטלַאװרַאֿפ ןיא ןבעגעגרעב

 ןופ קערַאװלַאפ רעד, ןפור ןעמ טגעלפ רעדלעפ עקיזָאד יז .סעטסָארַאטס

 רַאפ) ןלױּפ ןופ טָאטשטּפיױה יד ןעוועג זיא עשראוו ןעוו .?עטסָאראטס

 ןפיוא ןרָאװעג קידעבעל זיא (ןט-2 םעד טנומגיז גיניק םענופ ןטייצ יד

 -לשוו ,ןטנעמעלע ענעדישרַאפ ןצעזַאב ןּביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס .קערַאװלַאֿפ

 רעד ןיא ןעניוװ וצ ןשטנווועג טשינ ןוא םעווקַאבמוא ןעוועג זיא'ס עּכ

 ,טָאטש-טלַא רעגנע

 טייצ רעד טימ זיא קערַאװלַאפ ןשיטסָארַאטס םעד ןופ הטש ןפיוא

 .ווָאבישזג לטעטש סָאד ןענאטשטנַא

 ץוחמ .טָאטש עכעלטייהנייא ןייק ןעװעג טשינ עשרַאװ זיא ןטייצ עקילַאמַא ןיא (*

 ןענופעג ריא םורַא ךיז ןבָאה ,טָאטשטלַא ןקיטניה םעד ה"ד ,טָאטש רעקידתמא רער

 ןעמוק טפָא ןגעלפ סָאװ ,םיצירּפ יד .סעקנַאל ןוא רעדלעפ ,םיהטשידרע עיירפ עסיורג

 -םיוא ךיז ןבָאה ,ןעמוקענרַאפ ָאד ןענעז סָאװ ,ןעגנוציזםייס יד בילוצ עשרַאו ןייק

 יד םורַא ןעײטשטנַא טייצ רעד טימ .רערלעפ עיירפ עקיוָאד יד ףיוא ןצַאלַאּפ טיובעג

 ןשיצירּפ ףיוא ךיז ןעניפעג ךעלטעטש עקיזָאד יד .ךעלטעטש עצנַאג ןצַאלַאּפ עקיזָאד
 ןייק טשינ ןְלָאצ ייז .ןצעזעג עשיטַאטש יד ייז רַאפ טשינ ןטליג רעבירעד ןוא ןדָאב
 יד .ןטכירעג ענעגייא ,ןצעזעג ענעגייא ךיז ןבָאה ייז ,עשרַאװ םָאטש רעד ןרעייטש

 ןבָאה אליממ ןוא סרעטסיימ ןרעװ ֹוצ היכז יד טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ-ילעב

 יד ןיא ךיז ןצעזַאב ,סרעטסיימ סלַא טָאטשטלַא ןיא ןטעברַא וצ טכער ןייק טשינ יז

 .םיצירּפ יד ןופ ץוש םעד רעטנוא ךעלטעטש עקיזָאד
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 רָאי ןקיזָאד םעד ןיא ,1650 רָאי ןיא ןעמוקעגפיוא זיא ווָאבישזג

 עטסָארַאטס רעװעשרַאװ םעד טביולרעד שזרעימישזַאק גיניק רעד טָאה

 -עדנַא עלַא יװ טקנוּפ ,לטעטש עקיזָאדסָאד ןדנירג וצ יקסווָאבישזג ןַאי

 "ישזג ךױא טָאה --- סעקידירוי ןפורעג --- עשרַאװ םורא ךעלטעטש ער

 עקיזָאד סָאד .זױהטָאר םענעגייא ןא טימ טכירעג ןגייא ןַא טאהעג ווָאב

 ביֹוהֹנָא ןיא .ענשטינארג ןוא עדראווט קע ןענופעג ךיז טָאה זיוהטאר

 רָאי ןיא .הסיפת סלַא טנידעג זױהטָאר סָאד טָאה טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ

 װָאבישזג זַא ,טנאסערעטניא זיא'ס .ןעמונעגרעדנאנופ סע טרעו 0

 טאהעג ןליפַא טָאה יז זַא ,עשראוו ןופ טקורעגּפָא ןעוועג טייוו ױזַא זיא

 רעסערג לָאצ 4 טימ ןעוועג זיא לייא רעוװָאבישזג יד .סָאמ ענעגייא ןַא

 | - ,רעוועשראוו רעד רַאפ
 עקיטנייה יד זיולב טשינ ןעמונעגמורַא טָאה לטעטש עקילָאמַא סָאד

 -נייה יד ,לשמל יו ,ןסאג עקידתונכש ייר עצנאג ַא רָאנ ,עקסווָאבישזג

 ..ַא ענלַאמכָארק טפלעה ַא ,עלּפעשט .,עדרַאװט ,עקצעיװָאזַאמ עקיט

 -סָארּפ ,סָאגילגיצ ,עינָארװ ץנאג ,עקסלָאװ טפלעה ַא ,ענדָאלכ טפלעה

 ,א"א ,ענגאב ,ענלעימכ ,ווָאצילאוו ,עט

 רעגנַאל רעד ןופ ףוס םײב .יקּפילָאװָאנ:עיּפילָאװָאנ

 ,טייקינייא-יירד רעקיליײה רעד ןופ לרעטסיולק ַא ןענופעג ךיז טָאה סָאג

 -סיולק םעד ןעמוקַאב סעקדיגירב ןדרָא-ןעיורפ רעד טָאה 1622 רָאי םעניא

 ןענעז סעקדיגירב עקיזָאד יד .רעדלעפ עקימורא יד טימ ןעמאזוצ רעט

 סָאװ ,טאיװָאּפ רעקסרעשט ןיא ,עיּפיל ףרָאד םעד ןופ ןעמוקעג רעהַא

 -ָאנ רעד ןעמונעג ךיז טָאה םעד ןופ .יקסּפיל םיצירּפ יד וצ טגנאלַאב טָאה

 יד ןבָאה ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ךרוד .עיּפיל עיינ .ה .ד עיּפילָאװָאנ ןעמ

 רעײז וצ טייקנדנובעגוצ רעייז ןכיירטשרעטנוא טלָאװעג סעקדיגירב

 ,עיּפיל ףרָאד

 ןגנַאל ַא .רעייז טריפעג סעקדיגירב יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא

 -עלּפ יד ידכ .רעצעלּפ ןגעוו שזאזאל ןקיליײה ןופ לָאטיּפש ןטימ סעצָארּפ

 -רעטנוא וצ ,ןעמָאנ ןייק טאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,לָאטיּפש ןופ רעצ

 יד טכַאמ:טכירעג יד טָאה ,סעקדיגירב יד ןופ רעצעלּפ יד ןופ ןדייש

 -ָאװָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ,לָאטיּפש םוצ טגנאלַאב ןבָאה סָאװ ,רעצעלּפ

 ,יקּפיל

 םלוע טימ ןיולב טשינ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה סעקדיגירב עמורפ יד
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 -הצירּפ עכייר קנאד ַא .הזה םלוע ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג קראטש רָאנ ,אבה

 "רב יד ןופ רעטסיולק םעניא ןעגנערברַאפ רעטלע יד ןגעלפ סָאװ ,סעט

 יז ןבָאה טײצ רעד טימ .ןסקאוועג רדסכ םוטכייר רעייז זיא ,סעקדיג

 א טאהעג ןיוש ייז ןבָאה בורקב ןוא רענטרעג ןוא רעדלעפ עטיירב טאהעג

 | ,עיּפילָאװָאנ ןפורעג ,עקידירוי ערעדנוזַאב

 ןטלאהּפא רעטיג ערעייז ןיא ןגעלפ סעקדיגירב עמורפ ערעזדנוא

 -רענָאד ןדעי .עקידירוי רעייז ןופ רעניווונייא יד ןטּפשמ ןוא ןטכירעג

 רעטכיר יד ןענעז קידענעװ ןיא .םיטּפשמ יד טָא ןעמוקרָאפ ןגעלפ קיטש

 -ּפילֲאװָאנ ףיוא ַאד .עטריקסַאמרַאפ ןעוועג םימעט-טייקיטכערעג םילוצ

 "עג ךיז ןבָאה תוינקדצ יד םורָאװ .ןעזעג טשינ ןצנאגניא ייז ןעמ טָאה יק

 יד ןסעזעג זיא עטארק ַא רעטניה .ןליבסנאמ רַאפ ןזייוװַאב וצ טמעש

 -רענעעזעג טשינ ןוא עקרַאטערקעס ריא טימ סעקדיגירב יד ןופ ינעיסק

 ַא ןבעגעגסױרַא ךָאנרעד ןוא םידדצ יד ןגארפ טלשטשעג יז טָאה טייה

 טשינ טָאה ינעיסק רעד טָא ןופ בורק ַא זַא ,טלייצרעד ןעמ .ןיד"קסּפ

 -עק ןייז רַאפ השעמ-הארנ וניאו האור עקיזָאד יד טצונעגסיוא לָאמנייא

 יד ןופ טלעג ןעיצסױרַא ןוא םיטּפשמ ןכאמ ןיילַא ךיז טגעלפ רע .ענעש

 ,רעניווונייא - עיפילָאװַָאנ עוויאאנ

 סָאד טאהעג סרעטסיולק ערעדנא יװ טקנוּפ טָאה רעטסיולק רעד

 רעכערברַאפ ןייא טשינ .טלקמ-ריע ןא ןעוועג זיא רע ,ה ,ד ,טכער-ליזַא

 .ןוילת ןופ דרעװש רעד רַאפ החונמ םוקמ ַא ןענופעג טרָאד טָאה

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנאוורַאפ רעטסיולק רעד זיא 1807 רָאי םעניא

 ,ןיז-ילכ ןופ קירבַאפ ַא ןיא רעטעּפש ןוא עמראזאק

 -לָאמ ןשיטסָארַאטס ןופ חטש ןפוא .,.ע י ל ָא פ ָא ל ע י וו

 לטעטש טייווצ ַא ןענאטשטנַא טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ זיא קראוו

 אל עד ַאירַאמ ןיטשריפ יד טָאװ 1693 רָאי םעניא .עילָאּפָאלעיװ ---

 .,(צלָאּפָאלעיװ ןעמָאנ רעד ןענאד ןופ) ,אקסלָאּפָאלעיװ עיקרא'ד שזנארג

 ױקָאבסױרַא ,ארימיזאק עירַאמ ןיגיניק רעשיליוּפ רעד ןופ רעטסעװש יד

 ןרעדנוזַאב ַא טימ עלָאּפָאלעיװ לטעטש רעדנוזַאב ַא ףיוא טכער סָאד ןעמ

 חטש םעד ןעמונעגמורַא טלָאמעד טָאה עילָאּפָאלעיװ .טכירעג ןוא טיָאוו

 ,עשַאטּפ ,סאג ענמישז יד ה"ד ענלַארָאטקעלע ןוא עקסווָאבישזג ןשיווצ

 ןטײצ ענעי ןיא ןיוש .עלפעיצ זיב ענלאמכארק ,עיבאשז ,עינדָאכעשּפ

 "ניילק ןופ רעטנעצ רעד :טנייה זיא'ס סָאװ ,סָאד ןעוועג עילָאּפָאלעיװ זיא



 ם וו ב5 עג ניר ?לאונמע 68

 עכלעוו ,ןטייהיירפ עכיײרלָאצ יד בילוצ ןעשעג זיא עקיזָאדסָאד .לדנַאה

 -יצוצ יד ןעוועג זיא סָאד .רעניווונייא עריא ןבעגעג טָאה ןיטשריפ יד

 "ַאב ןסַאמ ןיא ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעלדנעהניילק יד רַאפ טפארק-סגנוא

 'עגייא ןא טאהעג עילָאּפָאלעװ טָאה ווָאבישזג ןוא שעל יװ טקנוּפ .טצעז

 ,זױהטָאר םענ

 רעקיזָאד רעד ןופ רעדנירג םעד ןופ טמאטש ןעמָאנ רעד . ש ע ל

 ןעמָאנ רעד .יקסנישטשעל וואלסוגָאב רעטסינימ-ץנאניפ םעד ,עקידירוי

 -עג סָאװ ,אססיל רעדָא ,אנשעל טָאטש רעד ןופ ךיז טמענ יקסנישטשעל

 ,סיקסנישטשפל יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ןוא טנַאק רענזיוּפ ןיא ךיז טניפ

 טעדנירגעג ,דרע רעשיטָאטש ףיוא עקידירוי עטשרע יד ןעוועג זיא שעל יד

 סָאװ ץלַא זַא ,ּפיצנירּפ םעד ןכָארבעג עטשרע יד ןבָאה ייז ,1648 רָאי ןיא

 טָאה שעל יד .קיגנעהּפָא ןייז ריא ןופ זומ ,טָאטש-טלַא םורַא טײטשטנַא

 .ןַארַאפ טינ טנייה ןיוש זיא סָאװ ,זױהטָאר ןרעדנוזַאב ַא וליפַא טַאהעג ךיז

 שעל יד טפיוקרַאפ סיקסנישטשעל יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא

 ,סיקצָאטָאּפ יד ,ןטאנגאמ עשילוּפ עטמירַאב יד וצ

 ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד טימ ןדנוברַאפ ךיוא זיא שעל יד

 -ָאבול טשריפ רעיז (*קעלַאשרַאמ ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא תעב .עשרַאװ

 יד ןריפסיוא ןעמונעג טייקבראה רעצנַאג רעד טימ ןעמ טָאה ,יקסרימ

 ןדי יד .עשרַאװ ןיא ןעניווװ וצ ןדיי יד טרעוװרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןצעזעג

 עקידתונכש יד ןיא רעבירַא ןענעז ייז ,הצע ןַא ןבעגעג רעבָא ךיז ןבָאה

 .שעל לטעטש םעד ןיא --- ערעדנא ןשיװצ ,עשראוו ןופ ןטנגעג

 -עשזּפ :ןסאג עקידרעטייוו יד ןעמונעגמורַא טָאה שעל לטעטש סָאד

 | ,סַאג זייא ןוא עלרָא ,ענלָאס ,עקסראמיר לייט ,שעל ץנַאג ,דזאי

 יד ןעועג זיא שעל לטעטש םענופ לײט א .עיק צַא מָא לט

 ץירּפ םענופ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד .עיקצאמָאלט סאג עניילק עקיטנייה

 -עטש ןשיצילאג ןקיטנייה םעד ןופ עטסָאראטס םעד ,יקצָאטָאּפ יכאטסווש

 .שטַאמולט שילוּפ ףיוא ,שטימלָאט לט

 .ג .ַא .ד ,רעטמַאַאב רעכיוה רעלעיצעּפס ַא טיהעגנּפָא טָאה גיניק ןוכ ןָאזרעּפ יד (*

 "עג רעד ןגילעגרעטנוא זיא גיניק ןופ טרָאציז רעקידנעטש סלַא ,עשרַאװ .קעלַאשרַאמ

 יד טיול יװ יוזַא .עיצקידסירוי רעשיקלַאשרַאס .ג .ַא .ד ,קעלַאשרַאמ ןופ טייקרַאבסטכיר

 ןריפסיוא סָאד רעבירעד זיא ,עשרַאװ ןיא ןעניווװ טרָאטעג טשינ ןדיי ןבָאה ןצעזעג

 ..קעלַאשרַאמ ןֹופ טנעה יד ןיא ןגעלעג ץעזעג עקיזָאד סָאד ןְטיהּפַא ןוא
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 טרָאװ ןשילױּפ םעד ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד .י ק װ ַא ט ס
 -גייה רעד ןופ טייוו טשינ זיא טרעדנוהרָאי ןט-18 םעניא ךָאנ ,"וואטס;
 ,אנסנאשזרד ןטקַא יד ןיא ןפורעג ,לרעסַאװ ַא ןסָאלפעג יקװַאטס רעקיט
 זיא רעבירעד ,רעסַאװ ךס ןייק טאהעג טשינ טָאה לכייט סָאד .אנרד רעדָא
 -זנָאװָאּפ יד ןופ קע םייב .גנוטכיר ןייז ןרעדנע וצ ןעוועג רעווש טשינ
 אנרד לרעסַאװ סָאד ןענאוו ןופ ,ןכייט עסיורג ןענופעג ךיז ןבָאה סעק
 ,טרָאד ןענופעג ךיז טָאה ךייט רעטסערג רעד .רעסאוו ןייז טּפעשעג טָאה

 .ןעמָאנ רעד ןענאד ןופ .יקוואטס טנייה זיא סע ווו

 -ייה ןופ ךריק רעד ופ טמאטש .ע ק ס ר עי ָא ט נע י װ ש
 -נעיווש ןסאג עקיטנייה יד .ןענופעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ישזרעי ןקיל
 עג לָאמַא ןבָאה סעקװעלַאנ ןוא רענאקשיצנארפ ,עטערפ ,עקטרעיָאט
 יד זיא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ בױהנָא ןיא .ךריק רעקיזָאד רעד וצ טרעה
 -ץגפיוא ןזיא טרָא ריא ףיוא .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא רעטסיולק ןטימ ךריק
 ,קירבאפ-ןענישַאמ ַא ןרָאװעג טלעטש

 -ַאװו יליזַאב עדָאװעיאוװ רענװָאר ןכָאנ טסײה . ווו צ יל א װ
 ןופ רעצעלּפ עכעלטע ןעמוקַאב 1765 רָאי םעניא טָאה רעכלעוו ,יקציל
 ,קראוולָאפ ןשיטסָארַאטס םעד

 -סָארַאטס רעקסרעשט רעד טָאה 1572 רָאי ןיא .װ ָא סיר ַא כ
 סירַאּפ םַאדַא קינָאנאק רעװָאקָארק ןטימ ןעמַאזוצ סיראפ יעשזדנַא עט
 | ,װָאסירָאּפ רַאפרעד טסייה סָאװ ץַאלּפ םעד טפיוקעג

 יד ןיא ה"י ןט18 ןופ בױהנָא יא . עק ס ר ע ט אר פינ ָא ב
 ןוא רעדלעפ טימ טקעדַאב ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ווָאנארומ ןופ טנגעג
 ימאלָאס רעטסיימ-יוב עשינעילַאטיא יד ןופ ץיזַאב ןיא ןעוועג ,'וענטרעג
 רעדלעפ ערעייז ןופ לייט ַא ןבָאה רעטסיימ-יוב עקיזָאדיד .אנאטנָאפ ןוא
 טלָאמעד ןענעז עכלעוו ,ןטארפינָאב יד ןופ ןדרָא םעד ןעקנַאשעגקעװַא
 -קַאז ןופ טרָא ןפיוא טרָאנױװ ןקידרעירפ רעייז ןופ ןרָאװעג סריטימסקע
 -עגייא ןפיוא ןבָאה אנאטנָאפ ןוא יכאלָאס רעטסיימ-יוב יד .ןטרָאג ןשיס
 ןעניפעג סָאװ ,לָאטיּפש ןוא רעטסיולק ,ךריק יד טיובעגפיוא ןובשח םענ
 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב טרָאד יז

 ,טקיוונָאק ןשיטיאוזעי םעד ןופ .ע ק ס ר ָא ט קי װ נ ָא ק

 ,2182 רעמונ םעד רעטנוא ןענופעג ָאד ךיז טָאה סָאװ



 םו5בלענניר ?אונפע | 0

 לָאמַא ךיז ןבָאה סַאג רעקיזָאד רעד ףוא .ע ק ס װ ָא ק א ר ע ש

 .עקסווָאקארעיס ןפורעג ,סעמראזאק ןענופעג

 "אס ןָאלעטשאק רענליו םעד ןפ .ע ק ס נג י ש ז עי ּפ א ס

 רעטעּפש .עקסנישזעיּפאס ןפורעג ,סעמרַאזַאק ןעוועג ןענעז טרָאד .אהעיּפ

 | .עקסנישזעיּפַאס ןפורעג סַאג יד ןעמ טָאה

 יד .ה .ד ,"ילאוו טרָאװ ןשיליױּפ םעד ןופ . ע ל א װ ד ָא פ

 .("םוקמ,, רעד) טָאטש:טלַא טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןלאוו

 1621 רָאי ןיא טָאה ָאד .ע ק ס װ ָאש טיוװ על עינ אז

 ַא םענייז טיובעגפיוא שטיוועלעינאד יאלָאקימ רעטסיימצאש-ןיורק רעד

 רעד ןופ רעױט-רָאפנײרַא ןַא טאהעג טָאה ץאלאּפ רעקיזָאדרעד .ץאלאּפ

 -אּפ רעד .עקסנאלעיב רעד ןופ רעױט-רָאפסױרַא ןַא ןוא סאג-ןרָאטאנעס

 | .סנאסענער ןופ ליטס ןיא טיובעג ןעוועג זיא ץאל

 -לעוו ,סעראמיר יד ןופ טמאטש ןעמָאנ רעד .ע ק ס ר ַא מיר

 ,סַאג רעד ףיוא טניווועג ןבָאה עכ

 "עס רעד ןופ לייט ַא .6560200544) ס א ג-ןר ָא טַאנע ס

 .רָאפער טשער רעד) עקצאמרָאפער ןסייהעג לָאמַא טָאה סַאג"רָאטַאנ

 רעד ןענופעג ךיז טָאה סע וו ,סאג עווָאבשזעיװ יד ןעוועג זיא עקצַאמ

 -אפ ערעייז טאהעג ןבָאה טרָאד ,(ןטאמרָאפער רעדירב יד ןופ רעטסיולק

 יד ,סיקסיָאמאז יד :(ןרָאטאנעס) ןטאנגאמ עשיליוּפ עטסערג יד ןצאל

 ץַאלַאּפ רעד ,ווועיצאּפ רעד ,(זױהטָאר רעקיטנייה רעד) סיקסוװָאנָאלבַאי

 ןופ ץַאלַאּפ רעד ,(סרוסער עשירחוס יד טנייה) סיקסווָאנאזאק יד ןופ

 ,(יקסווָאסַאמירּפ ץַאלַאּפ רעד טנייה) ףָאשיביצרַא רענזעינג

 טנערבעגּפָא זיא 1780 רָאיןיא .ע ק ס רָא ט ַאנע ס ָא װָא נ

 סע וו ,634 .מונ עקצאבמערט ףיוא (ןיזדיר ןפורעג) זיוז סָאד ןרָאװעג

 טרעהעג טָאה סָאװ ,הינסכא רעװעשרַאװ עטסטלע יד ןענופעג ךיז טָאה

 "עג ָאד ךיז טָאה טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא .יקסווָאקלוס טשריפ םעד 'וצ

 ןרָאטאנעס רעד ףיוא עקצאבמערט רעד ןופ גנאגרעביא רעיירפ ַא טכַאמ

 .עקסרָאטאנעסָאװָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה לסעג סָאד ןוא סַאג

 ןסייהעג טָאה סָאג עקיזָאד יד .601092 ס אג- עגנ אל יד

 יד ןעװעג לָאמַא זיא יז ןוא (8061048) סַאגעטיירב יד לָאמַא

 ןסייהעג טייצ עסיועג ַא ךיוא טָאה יז .עשרַאװ ןיא סַאג עטסגנעל

 -נעלסיוא יד ץאלּפ-ייטש רעייז טאהעג ןבָאה ָאד .656822) סַאג"ייה יד
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 .עשזריב יד ןוא רעזייה:רָאפנײא ןעוועג ןענעז ָאד .םירחוס-ייה עשיד
 -ןָא ןיא ,ןענַאטנָאפ טימ דָאב ַא ןענופעג ךיז טָאה הינסכא רעדעי רַאפ
 ףיוא ריפ יז ןופ ,ןלעטָאה 9 טאהעג עשראוו טָאה ה"י ןט-19 ןופ ביוה
 רענדזערד רעד ,רעשיליוּפ רעד ,לעטָאה רעשטייד רעד) סאג רעגנאל רעד
 ,(רעשיזיוצנַארפ רעד ןוא

 םעד ןופ ץענערג יד לָאמַא ןעװעג זיא סַאגיד .ענש טינארג
 ,?אנשטינארג,, ןפורעג יז ןעמ טָאה ראפרעד .ץאלאּפ ןשיסקַאז

 עכױה יד וצ וצ טנייה ךיז טקוק ןעמ זא .ע ק ס װ ע לו ר ק
 ןייא טשינ רָאג טלַאפ ,סאג-עקסוועלורק רעד ןופ רעזייה עקידנרָאגליפ
 ,(קרַאמ - דרעפ) 2608861 מַה ןסײהעג לָאמַא טָאה סַאג יד זַא
 -יא טשרע .םידירי-דרעפ ןעמוקרָאפ קיטיירפ ןדעי ןגעלפ טרָאד תמחמ
 -ומ ףיוא םידירי יד ןגָארטעגרעביא טרָאד ןופ ןעמ טָאה 1818 רָאי םענ
 ,וָאנַאר

 סָאג רעד ךרוד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ עקסוועלורק ןעמָאנ רעד
 ,ןדזערד ןייק ןרָאפ ןגיניק עשיסקַאז יד ןגעלפ

 יד ןופ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד .(84100068) ס ַא ג - ד ע מ
 טָאה סַאג יד .דעמ ןטעברַאסױא טגעלפ ןעמ עכלעוו ןיא ,רעזייה-יירב
 ,רעדירב-ןעניצוּפַאק יד ןופ רעטסיולק ןכָאנ ,עקסניצופאק ןסייהעג ךיוא
 ,סַאג'דעמ רעד ףיוא טציא ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ

 ,(רעטיימורט) ,,טףס'' טרָאװ ןשילױּפ ופ .עק צ ַא ב מע רוט
 סָאװ ,טסָאּפ רעוועשראוו יד ןענופעג ךיז טָאה ןענאד ןופ טייוו טשינ
 טָאה ירָאטַאב ןַאפעטס .גיניק רעד ,1588 רָאי םענופ טריטסיזקע ָאד טָאה
 ,טסָאּפ יד ןטלַאה וצ ףיוא עיגעליווירּפ ַא ןבעגעג לּפולעטנָאמ ןאיטסאבעס
 ןפיוא .ה .ד ליוויראמ ןפיוא ןענופעג ה"י ןט-18 ןיא ךיז טָאה עכלעוו
 ,ץאלּפ-רעטַאעט ןקיטנייה

 .הַּפ ןופ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד (00684 ע נלצשזז
 -עג ךיז ןבָאה סַאג רעקיָאד רעד ףיוא ,(לייט) *'4238/' טרָאװ ןשיל
 רעצעלּפ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאד ,טָאטשטלא ןופ סעקולוו יד טקידנע
 יד ןעמ טָאה 1645 רָאי ןיא .שזאזאל ןקיליײה ןופ טפַאשרעדורב רעד ןופ
 .רשדורב רעד ןעקנָאשעג טָאה אווָאינלא עטהצירפ יד עכלעוו ,תואלחנ
 ןפאשעג ןיא טלָאמעד ןוא טלייטעגרעדנאנופ ,סעקדיגירב יד ןוא טפַאש
 ,."אנלעיזד ,, ןעמָאנ רעד ןרָאװעג
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 ןעמָאנ םעד סױרַא טדער ןעמ ןעװ .(6000 עש גע ג
 טניפעג טייוו טשינ .זנעג טימ עיצאיצָאסא ןַא ךיילג ךיז טפַאש ,עשנעג

 זיא סָאד .זנעג יד ןבירטעג ןיהַא ןעמ טָאה אמתסמ ,יקוואטס סאג יד ךיז

 גנובײרשַאב רעטכעלטנפערַאפ טשינ טנייה זיב רעד טיול .תועט ַא רעבָא

 רָאג טמאטש  רעיגאמ רָאסעּפָארּפ רעוועשראוו םעד ןופ עשרַאװ ןופ

 סָאװ ,שטייד ןופ רערעל ַא ,זנאג ןסיוועג ַא ןופ ןעמָאנ ןּכָאנ "עשנעג ;

 .עשנעג קע סעקװעלַאנ ףיוא זיוה ַא טיובעגפיוא רעטשרע רעד ךיז טָאה

 ("הענכה; !'ע01018'' טרָאװ ןשיליוּפ ןופ) ע נ ר ַא ק ָא ּפ |

 -עגפיוא זיא סָאװ ,(זיוה-סגנורעסעבסיוא) זיוח-טכוצ םוצ טריפעג טָאה

 זיא סאג עקיזָאד יד ,ןט-3 םעד טסוגיוא ןופ ןטייצ יד ןיא ןרָאװעג טלעטש

 יירפ ַא ןעוועג זיא יז לייוו ,ןעמָאנ ַא זיולב ןעוועג ה"י ןט-18 ןיא ךָאנ

 עשידיי עלַא וװ ,ןיזַאגַאמ ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא טרָאד ,דלעפ

 טרָאד טפיוקעגסיוא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,םירחוס

 קידנגָארטניײרַא ,תורוחס ערעייז ןרינָאּפעד טזומעג ןבָאה ,ןעלטעצגָאט

 ןיא ךיז ןגָאלק ןדיי רעװעשרַאװ יד ,לָאצּפָא ןקידנטײדַאב ץנאג ַא ראפרעד

 רעסיוא טייוו רעייז ךיז טניפעג ןיזאגאמ רעד זַא ,סמודנארָאמעמ ערעייז

 ,ןעמוקוצוצ רעווש טרָאד זיא סע ןוא טָאטש 'ועד

 ןענופעג לָאמַא ךיז ןבָאה טרָאד .ע ק ס װ ָא ה -מ על ַא ח/

 ,אקסווָארימ ןסייהעג טָאה סָאװ ,עידראווג רעד ןופ ןראשָאק יד

 -איב ,עלרָא ,ענלָאס רעד טימ ןעמַאװצ יא ע װ א ד ָא ר ג ָא

 ךריק רעד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,סעקולוו יד ןופ לייט ַא ןעוועג על

 "מירַאב רעד ןופ הנתמ ַא ןעמוקַאב ייז טָאה ךריק יד .ץיירק ןקיליײה ןופ

 1764 רָאי ןיא .סאקשטירַאב יד החפשמ-רעיצירטאּפ רעװעשרַאװ רעט

 טקעדַאב ןעוועג רָאנ ,טױבַאב ןעוועג טשינ סאג'עווָאדָארגֶא יד ךָאנ זיא

 ןעמָאנ רעד ךיז טמענ ןענאד ןופ .יוענטרעג טימ

 ןעמענ עקיזָאד יד .עי ב ַאש ז , עני ָא גג ,ענ ג ַא ב

 םעד ןיא טרפב ,עשראוו ןופ ןדָאב רעד סָאװ ,טימרעד ךיז ןרעלקרעיז

 טײג (266202) סאג'ץזייא יד ,טעוועדלאפעג זיא ,לייט ןקידברעמ-ןופצ

 סָאװ ,רעסַאװ סָאד .לסייוו רעד וצ וציּפָארַא טלַאפ סָאװ ,דלאפ רעד טימ

 סָאװ ,ןּפמוז ןפאשעג טָאה ,דלַאפ םעד ןופ ןקור םעד ןופ ּפָארַא טלַאפ

 ןעמענ יד ןיא גָאט ןקיטנייה ןויב ךָאנ ןבילבעג זיא ייז ןופ רוּפש ועד

 עקיזָאדיד .(סעבאשז) איבאשז ,(סאג עדנליופ) אניָאנג ,(ןּפמוז) אנגאב
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 "וועלורק ןסאג יד ןסיגראפ ןטייצ עטצעל יד וצ זיב עקאט ןגעלפ ןרעסאוו

 ,עקסווָאקלַאשרַאמ ןוא עקס

 ןיולב טשינ ןענעז ןדלאפ עקיזָאדיד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד סע

 קינײװעניא ןענעז ייברעד ,עטסקיניײװעניא ךיוא ןענעז ייז ,עקידנסיורד

 רעכלעוו ,לאיועטַאמ ןופ ןעײטשַאב סָאװ ,ןטכיש ןארַאפ דרע רעד ןיא

 ןעגנופיטרַאפ יד ןיא ךיז ןבָאה ראפרעד ,רעסאוו ןייק ךרודַא טשינ טזָאל

 ,ןּפמוז ןוא רעסַאװ ןופ ןעגנולמאז ןפאשעג ןדָאב םעד ןופ

 -עמראק עסעװרָאב יד ןופ ךריק רעד ןופ .ע ק צ יל ע מ ר א ק

 -ָאס ןאי ןופ ןטייצ יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,(108נמס14606 טס8ץ68) ןטיל

 ,ךריק ַא שעל ףיוא טלעטשעגפיוא יקסעיב

 ,(לאו) *'8)61646'' ןשילוּפ םעד ופ .ענ לא רָא ט קעל ע

 -וקרָאפ ןגעלפ סע וו ,עילָאװ ןייק געו רעד טריפעג טָאה סַאג רעד ךרוד
 ,גיניק ןשילױוּפ ַא ףיוא ןלאוו ןעמ

 םעד רַאפ רעױט ןפױא (אסשצ 8080 טל ע װ- ע ײנ
 יקסװָאשזרעימיזַאק ןפורעג ,שזרעימישזַאק ןַאי גיניק ןופ ץַאלַאּפ
 ,לױקטלעו ַא טלעטשעגפיוא ןעוװעג זיא ,(טעטיזרעווינוא רעד טנייה)
 -עלַא ךיז טָאה ליוק עקיזָאדיד .ךעלדנרעטש ענעדלָאג טימ ןלָאמעג יולב
 ךָאנ,, ןפורעג סַאג יד ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ןעמ
 ,טלעו עיײנ רעטעּפש ,(24 גאסששצעג 8638/ס0) "טלעװ רעײג רעד
 קידנבױהנָא ,טלעו רעיינ רעד ןופ לייט ַא זיא ה"י ןטי18 ןופ ןטימ ןיא
 טקעדַאב טייז רעטכער רעד ףיוא ןעוועג ,סַאג-עקסישזקָאטנעװש רעד ןופ
 רעד רַאפ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו עיינ לייט רעד .רעדלעפ טימ
 ,סעטָאלב עסיורג עריא טימ טמירַאב ןעוועג זיא ,ץיירק ןקילייה ןופ ןריק

 סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ ןעמָאנ רעד .עק ס װָא קל ַא שר ַא מ
 -רַאװ ןטנאקַאב םעד ןופ םינינב יד טימ טצענערגעג ךיז טָאה סַאג יד
 ןעוועג זיא יקסנילעיב .יקסנילעיב קעשיצנארפ קעלאשרַאמ-סיורג רעוועש
 םעד עשרַאװ טקנַאדרַאפ םיא .סקעלַאשרַאמ עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא
 -ורב סָאד ,ןסאג יד ןופ עיצארעמונ יד :עיצאזינרעדָאמ ריא ןופ ביױהנָא
 .המודכו גנוטכײלַאב יד ,ןסאג יד ןופ ןריק

 -סָאראטס רעקראוו םעד ןופ טמאטש ןעמָאנ רעד . עק צ ע ר א וו
 ,ףיוה ןסיורג ַא טיובעגסיוא טרָאד ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסַאלוּפ ףעזוי ,עט
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 עסאנ ַא .ה .ד ,קינלעימכ טרָאװ ןשיליוּפ ןופ . ע נ ל ע י מ כ

 ,עקנַאל

 -ָאד רעד ףיוא רעדלעפ יד ןבָאה ה"י ןט-15 םענאא .ע ש ט לי װ

 ןענאד ןופ -- קליוו החּפשמ רעװעשרַאװ רעד וצ טגנאלַאב סַאג יועקיז

 ,אשטליוו ןעמָאנ רעד טמאטש

 'יסייר רעד ,יקסיראטראשט טשריפ רעד .ע צ נ ע ש זנ ָא ש ז ק

 -רַאמ רעװעשרַאװ ןטמירַאב םעד טימ טצעװעג ךיז טָאה עדָאװעיאװ רעש

 ןרעקיליב ַא רַאפ סאג יד ןריקורבסיוא טעװ רע זַא ,יקסנילעיב קעלאש

 טָאה יקסיראטראשט .טנכערעגסיוא טאהעג טָאה יקסנילעיב יוװ ,זיירּפ

 לוטיט-ןטשריפ ןייז ךָאנ ןעמ טָאה רעבירעד ןוא טעוװעג םעד טליּפשרַאפ

 ,סאג-ןטשריפ יד :סאג יד ןפורעגנָא

 ,לאכימ יקסיאמאז טאנידרָא םעד ופ .ע ק צ ַא ניד ר ָא

 היוא ,רעדעװלעב ןעמָאנ םעד ןופ) .ע ק ס ר ע ד ע וו ל ע ב

 וצ טרעהעג 1818 רָאי םוצ זיב טָאה (טכיזסיוא ענייש ַא שינעילַאטיא

 -סיורג רעשיווטיל רעד טָאה 1622 רָאי ןיא .םיצירּפ עשיליוּפ ענעדישרַאפ

 -עװלעב םיא ןפורעגנָא ןוא ץאלאּפ ַא טרָאד טיובעגפיוא לאפ לעלצנַאק

 יקסווָאטַאינָאּפ גיניק רעד .(ןירענעילַאטיא ןַא ןעוועג זיא יורפ ןייז) רעד

 יד טָאה 1818 רָאי ןיא ,סנאיאפ ןופ קירבאפ ַא טיובעגפיוא טרָאד טָאה

 ,יטנאטסנָאק טשריפ ןרַאפ ץאלאּפ םעד טפױקעגּפָא הכולמ

 ףרַאד ןכעלטשריפ םעד ןופ .עק ס װָא דז איוא עיעלַא

 ,ווודזאי

 "לגיה ןיימ,;) רעשיזיױצנַארפ ַא זיא ןעמָאנ רעד .װ ָא ט ַא ק ָא מ

 ןיא ךרע ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא װָאקָאטָאמ .(1004 4

 "ראשט יד ןופ) אקסרימָאבול אלעבאזיא ןיטשריפ רעד ךרוד 1776 רָאי

 -ָאקָאמ .יקסרימָאבול קעלאשרַאמ-סיורג םעד ןופ יורפ יד ,(סיקסירַאט

 טנעה יד ןיא םילוגלג ענעדישרַאפ ךָאנ ןעגנאגעגרעביא ךָאנרעד זיא ווָאט

 ןעמונעגרעביא סע טָאה עכלעוו ,אוואשטיוואסנאוו-ןינוד ןיפערג רעד ןופ/

 עקַאט סע טָאה יז .דנאטשוצ ןטקיסעלכאנרַאפ רעייז ַא ןיא 1820 רָאי ןיא

 ,וָאטָאקָאמ טצוּפעגסיױא ןוא טיובעגפיוא



 ןריי רעװעשרַאװ יד ןופ
 ,ה"י ןט-18 ןופ ןעגנובײרשַאב ייר עצנַאג ַא ןבילברַאפ ןענעז סע

 .עשרַאװ ןופ ןעזסיוא ןקיטלָאמעד םעד רעביא דליב ַא ודנוא ןביג עכלעוו

 ףירעד טקוקעג טשינ זַא ,ןעז וצ זיא ןעגנוביײרשַאב עקיזָאד יד ןופ

 -עּפָארײא םעד ןיא טָאטשטּפױה ַא ןרָאװעג טלָאמעד זיא עשרַאװ סָאװ

 יד טריפעגנייא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ןעמ םגה ,טרָאװ ןופ ןיז ןשיא

 ןריקורב ןביוהעגנָא ,ןסאג יד ןופ עיצארעמונ יד ,ןסאג יד ןופ גנוטכײלַאב

 רעייז ןעוועג ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה יד ךָאד ןענעז --- המודכו ןסַאג יד

 | ,עקירעיורט

 רָאי ןיא טבײרש ס ק א ק רעדנזייר רעשילגנע רעטנאקַאב רעד

 ַא טאהעג טָאה יז זַא ,טריקורב טכעלש ןעוועג זיא עשראוו זַא ,3

 -ישע ןופ ץאזנגעק ןכעלרעדנוװ ַא טלעטשעגרָאפ ןוא ןעזסיוא ןקירעיורט

 טכעלש רעבָא ,עטיירב ןסַאג ,טנלע ןוא סוסקול ןופ ,טיײקמערָא ןוא תור

 .עקיטָאלב סָאמ ַא ןָא ןוא עטריקורב

 ןכרוד טקוק סָאװ םענייא ןופ תובשחמ יד , רושָארב רעמינָאנַא ןַא ןיא

 ( ,,ת1צ8} 28491226000 ם1206 0820 תּה 1000 , "סַאג רעד ףיוא רעטצנעפ

 ןַארַאפ טשינ זדנוא ייב ןענעז סע, :רימ ןענעייל רטמנט?8ש8, 1701)

 סענאגארטס ןעייטש רעבלעוװעג עכייר ןבעל .ןעגנוטכירנייא-דירי ןייק

 זַא ױזַא ,ןלָאש עקירעדינ ןעייטש דרע רעד ףיוא .ךעלכעד עקירעדינ ןוא

 .כעלָאש ןוא ןלָאש יד ףיֹוא ...ןיירַא בוטש ןיא ןײגנײרַא טשינ ןעק ןעמ

 .ריפ יד ןיא ךיז ןפַאש סָאװ ,לּפע ,לעמ ,שיפ טײרּפשעגסױא ןגיל ךעל

 -רַאפ םוצ ןכַאז יוװ ןעז וצ קילבסיוא רערקירּפ ַא רעייז זיא סע .רעזייה

 ,עטָאלב טימ טשימעגסיוא ךיז ןרעגלַאװ ןפיוק

 ןײגכרודַא טשינ ןעמ ןעק ץיירק ןקילייה ןופ רעטסיולק םעד ןבענ
 סָאד טסנפע וד זַא .גָאט-בוט-םוי ַא רעדָא קיטנוז ןרָאפכרודַא רעדָא
 -ײּפעג ןופ רעדָא ןיסעצלאס ןופ חיר םעד בוטש ןיא וטסליפ ,רעטצנעפ
 ".שיפ עטרעג



 םו5ב 5 עגניר ?אונמע 0

 -ָא ט נ ַא קיזיפ ןופ רָאסעּפָארּפ ןוא גָאלָארָאעטעמ רעטנַאקַאב רעד

 טָאטשטּפױה רעד ןופ קיטעטסע; ןייז ןיא טבײרש ר ע ג ַא מ י נ

 "עג סוסקול ןבעל, טָאה ןצאלאּפ עשילוּפ יד ןיא וליפַא זַא ,"עשרַאװ !

 עטנדרָאעג טוג טרָאד וליפַא טסעז וד ."ץומש רעכעלקערש ַא טשרעה|

 ,ןעלגיּפש ענייש .,ךעלגנעהרָאפ ענעדייז ,סעגָאלדָאּפ ענעסקַאװ ,ןרעמיצ

 עקיזָאד יד ןיא טריפ גנאגניירא ןַא רַאפ סָאװ רעבָא ,וו"זאא רעדליב

 עקידורב יד ןעמ זומ ,טסעג יד סױרַא טריפ ןעמ ןעוו ,גָאטײב !ןרעמיצ

 יד דצמ ןגרָאז טשינ סָאד .טכיל ַא טימ ןטכײלַאב ּפערט ערעטצניפ

 "עג םרוג טפָא טָאה רעזייה ערעייז ןופ טייקכעלנייר רעד ןגעוו םיצירּפ

 טָאה ןעמ .תוריד ןייק ןעגניד טרָאד טלָאװעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,ןעוו

 ,טײיקכעלמעװקַאב ,טייקנייר ףיוא טגיילעג גנוטכַא רעקינייװ טלָאמעד

 ענייש טימ ןעמונרַאפ רעמ ךיז ןעמ טָאה ןגעקאד .טנוזעג ןוא טכיל

 ,המודכו ןטרָאק ןיא ןליּפש ,םישובלמ

 רעווש טשינ ןיוש ךיז זיא עשרַאװ ןופ דליב םעניימעגלא םעד ןופ

 "רַאװ עקיטלָאמעד יד ייב ןעזעגסיוא טָאה סע ױזַא יו ןלעטשוצרָאפ

 .ןדיי רעוועש

 -רַאװ יד ןופ ןשינעטלעהרַאפי סגנוניווװ יד ןעוועג ןענעז קידארומ

 ןעגנובײרשַאב יד טנעייל ןעמ תעב ליורג ַא םורַא טמענ'ס .ןדיי רעוועש

 יד טניוװעג ןבָאה'ס המודכו דורב ,ץומש ,טפַאשגנע ַארַאפ סָאװ ןיא

 אצוי לעוּפ ַא ןעוועג ןענעז ןשינעטלעהרַאפ עקיזָאד יד .ןדיי עקיטלָאמעד

 וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס עכלעוו ייב ,ןעגנוגנידַאב עכעלטכער יד ןופ

 ןיא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןדיי רעטנוױט .עשרַאװ ןופ ןדיי יד ןבעל

 טנױװעג ןוא הריד ַא ןעגניד וצ ךיז טאהעג ארומ ,לאגעלמוא עשרַאװ

 זיא הביס עטייווצ יד .בוטש רעגנע ןַא סמענעי ןיא לקניוו ַא ןיא ץעגיוע

 "רַאפ וצ ןרעפיצ ןייק טשינ בָאה ךיא .טלעג-הריד ןופ תורקי רעד ןעוועג

 'עלטע וצ ןעניוװ ןדיי זַא ,טנָאמרעד טרעוו ןטקא יד ןיא רעבָא ,ןכיילג

 ןמיס ַא .רעקיליב ןעמוקסיוא ייז לָאז'ס ידכ ,בוטש ַא ןיא סעילימַאפ עכ

 וצ ןביולרעד טנעקעג טשינ תורקי ןבילוצ ךיז טָאה החּפשמ ןייא זַא ,ָאזלַא

 ,בוטש ןייא ןיא ןעניווו

 ןדיי יד רַאפ הער ַא ןעועג זיא'ס םגה ,טלעג-הריד ערעייט סָאד

 .הבוט ַא ייז רַאפ ןעוועג הרצ-תע רעקיטלָאמעד רעד ןיא רעבָא סע זיא

 "נערַא ןיא ןעמענ ןגעלפ ןדיי עכלעוו ייב ,םיצירּפ יד ןענעז םעד קנאד א
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 םיצירּפ רעגארּפ יד .ןדיי יד ןופ רעקידיײטרַאפ ןעוועג ,ןפיוה ערעייז עד

 זַא ,טרעלקרעד ןפָא סע ןבָאה וועשיראקס ןוא ןעימאק סקידירוי יד ןופ

 ,טעװעטסוּפעג ןפיוה יד ןטלָאװ ןדיי יד ןבירטעגסױרַא טלָאװ ןעמ ןעוו

 .עגארפ ןופ ןדיי ןביירטרַאפ םעד ןגעק סױרַא ךיז ייז ןגָאז ייברעד

 ריא ןוא עשרַאװ ןיא רעוייה ןייק ןציזַאב טרָאטעג טשינ ןבָאה ןדיי

 ,רעועקטיבז לאומש ןעװעג ןזיא םַאנסיױוא רעקיצנייא ןַא .גנובעגמוא

 -רָאפ עריא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא תואלחנ ןוא רעזייה טאהעג טָאה סָאװ

 "עקרַאמ רעזייל ריבג רעשידיי רעװעשרַאװ רעטנאקַאב ַא תעב .טעטש

 ןגירק סולשַאב-םייס ַא ןופ דוסי ןפיוא 1793 רָאי ןיא טלָאזעג טָאה שטיוו

 -ַאמ רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא הלחנ ַא ןפיוק וצ ףיוא שינעביולרעד ַא

 ןעוועג ךיוא זיא סָאד .םילכ יד ןופ סױרַא טשינ רעיש טושּפ טַארטסיג

 -שג ןענעז ןשינעטלעהרַאפ * סגנוניוװ יד סָאװרַאפ ,תוביס יד ןופ ענייא

 .טכעלש ױזַא ןעוו

  -ַאמ ןגיױצעג ןבָאה עשראוו ןייק זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ךיוא רימָאל

 ךיוא טָאה סָאװ ,המודכו רעריזיוה ,רערָאנש ,רעּפעלש ,טיײלעמערָא ןס

 ,עכעלשטנעמ ןייז ןלָאז ןעגנוגנידַאב-סגנוגיווװ יד זַא ,טקריוועג טשינ

 א  רימ ןעניפעג עסערּפ "רעלארעביל,, רעקיטלָאמעד רעד ןיא

 עקידנסקאוו יד, ?ןעגנוגנידַאב עקיזָאדיד ןופ קיטסירעטקארַאכ לקיטש

 עשיטילָאּפ ןוא עשירָאטסיה , סָאד טביירש -- עשראוו ןופ טייקנייש

 לָאצ עקידנרעסערגרַאפ רדסכ ךיז יד סואימ טכַאמ --- ?טאלב-תונורכז

 עקיזָאד יד ןופ תונחמ עצראווש יד ןצראוושרַאפ ןסַאג עטסנעש יד .,ןדיי

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס .סרעייגקידייל עכעלקילגמוא
 םייב עקיזָאד יד .טעטש יד ןופ סנימלע-תיב יד ןרעטייוורעד וצ ןביוהעגנָא
 רעדָא 15 וצ ןעניוװ ייז .טפול יד ןטפיגרַאפ סרעצנעליופ עקידנליופ ןבעל
 -ירפ ןלָאז ייז זַא ,ךעלגעממוא רעבירעד זיא'ס .בוטש ַא ןיא ןָאזרעּפ 0
 רעדָא קנערק ַא טימ טָאטש יד ןקעטשנָא טשינ רעדָא רעטעּפש רעדָא רע
 ..."תופירש ךרוד טָאטש רעד ןעגנערב ןדָאש טשינ ןלָאז יז

 ןיא טָאה סָאװ ,גנוטייצ עבלעז יד טביירש טרָא רעדנא ןא ףיוא
 טגיילעגרָאפ וליפַא ןוא ןדיי יד טקידיײטרַאפ ןעלקיטרַא ייר רעצנאג ַא
 יירד, :עגארפ"דיי יד ןזייל וצ יוזא יו ןטקעיָארּפ עויסערגָארּפ ץנַאג
 "יאדװא טעו'ס ..ןדיי ןוא רענלעז ,סרעלטעב :עשרַאװ ןגָאלּפ תוכמ
 יד ה'ד ,עשרַאװ ןופ הכמ עטיױד יד ןרעטייוורעד וצ ןעמוקנָא רערעווש
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 ,טָאטש רעד ןופ תונכשב ןגָארטרעביא ליוו גנוריגער יד עכלעוו ,ןדיי

 ןיק ןטײרּפשרַאפ טשינ לָאז ןוא טפול יד ןטפיגרַאפ טשינ לָאז יז ידכ

 ,ןטייקנארק

 קורדסיוא ןַא ןעוועג עקַאט ןענעז ןעלקיטרא-סגנוטייצ עקיזָאד יד

 -סגנוניוװ ערעייז ןגעוו ,ןדיי ןגעוו טכַארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ

 ףיוא ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןופ העּפשה רעד ןגעוו ןוא ןשינעטלעהרַאפ

 יד תודע ןגָאז םעד ןגעװ .טָאטש רעד ןופ ענעיגיה רעניימעגלא רעד

 ןיא טייקנייר רעד ןגעװ,, טכַאמ-קעלאשרַאמ רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ

 -רַאֿפ ךיז ןבָאה'ס זַא,, ,טנַָאמרעד שוריפב טרעוו'ס וװ ,"תוריד עשידיי

 זיא ,ןלעטשוצטסעפ סָאד ידכ ."ןדיי ייב ןטײקנַארק ןגעו תועידי טײרּפש

 -דלעפ ַא ןוא רעטקָאד ַא ןופ עיסימָאק ערַאטינַאס ַא ןרָאװעג טמיטשַאב

 -עז ןטייקנארק יד ןגעוו ןעגנאלק יד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה סָאװ ,רעש

 ןיא רעבָא ךיז טגָאז טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןבירטעגרעביא קראטש ןענ

 ןיא זייוותונחמ ןדיי ןעניוו רעטרע לייט ַא ןיא זא ,גנונעדרַאראפ רעד

 ה"ד ,סרעטלאוורַאפ-זױה יד טלעפַאב טכַאמ-קעלאשראמ יד .בוטש ןייא

 ןפָאלש טשינ ןלָאז רעמיצ ַא ןיא זַא ,ןבעג וצ גנוטכא סעיבארגרומ יד

 ,סעקינאג ןייק ןלעטש וצ טשינ רעמ ןלױפַאב טרעוו רעטייוו .ןדיי ליפוצ

 -גייר רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא ייז ןפרַאד םעדרעסיוא .ךעלטנעוו ןכאמ וצ

 .ו"זאא ףיוה ,ןבוטש יד ןופ טייקכעל

 ןבעגעגסױרַא טכַאמקעלאשראמ יד טָאה ןראלוקריצ ערעדנוזַאב

 -ַאּפ *רעװָאיעיצָאּפ ,, םעד -- ןדיי רעוועשראוו יד ןופ רעטנעצ םעד ןגעוו

 ךיילג ןלָאז יז ,סרעטלאוורַאפ-זױה יד ןופ טגנאלרַאפ טכַאמ יד .ץאל

 -עג טשינ סָאד טעװ .?סעינַאװָאטשור, יד ,סעקינַאג יד ןפרַאװּפָארַא

 סעקבָאראּפ 4 טימ רענלעז 6 ןעמענ ןעמ ףראד ,גָאט ַא ןופ ךשמ ןיא ןעש

 ,גנונעדרָארַאפ עקיזָאד יד ןריפכרודַא ףליה רעייז טימ ןוא

 סע וװ ,ץאלַאּפ רעװָאיעיצַאּפ ןגעו ךיוא גנונעדרָארַאפ רעדנַא ןַא

 ךיז ןבָאה סע; וװ ןוא בוטש ַא ןיא ןָאזרעּפ 20 וצ טניוװעג ןבָאה

 ןופ לגנאמ ןוא טפַאשגנע ,קנאטשעג ןבילוצ ןטייקנארק טײרּפשרַאפ

 רעדָא ןטעב עקידנעגנעה ןבוטש ןיא ןלעטשוצקעװַא טרעוורַאפ ,"טפול

 ןעמ טסייה ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה יד ןרעסעבראפ וצ ידכ .סענאשטּפַאט

 סָאװ ,"ךעלעכלימ, רעדָא ,ןרָאטַאליטנעװ רעטצנעפ יד ןיא ןלעטשקעװַא

 .עשירפ יד ןעגנערבניירַא ןוא טפול עטכעלש יד ןןסערּפסױרַא ןלָאז
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 "יווצ ןטייקנארק יד טימ ףמַאק םעד ךיירגלָאפרעד ןפמעק וצ ידכ

 םעד טמיטשַאב קעלאשרַאמ רעד טָאה ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןש

 סלַא טצונַאב ןדיי עלַא ךרוד טרעו רעכלעוו, ,רעגניזעלש שרעה דיי

 ןייז .עקנארק עשידיי יד רעביא רעעזפיוא ןקידנעטש ַא סלַא ,"רעטקָאד

 עקנארק עשידיי ייב ןטיזיוו ןטַאטשּפָא גָאט ןדעי ןעוועג זיא עכַאגפיוא

 -עד יד טָאה ,ןעעז רימ יו .טכירַאב ַא םעד ןגעוו ןבעגּפָא גָאט ןדעי ןוא

 רעשידיי רעד ייב ןטייקנארק טימ זַא ,ןענאטשרַאפ ָאי טכַאמ עקיטלָאמ

 רעדייא רעטקָאד רעשידיי ַא ןפמעק רעכיירגלָאפרעד טעוװ גנורעקלעפַאב

 ,טסירק א

 "וצ םעד ןגעו 1781 רָאי ןופ טרָאּפַאר ַא ןבילברַאפ ךיוא זיא סע

 ןופ רעימ רעד ןיאה דיי רעװעשרַאװ יד ייב ןטײקנַארק ןופ דנַאטש

 ןיא ןברָאטשעג ןענעז סָאג ױרַאטאנעס רעד ףיוא עדָאװעיאװ רעוװַאר

 ,דניק ַא ןויובעג םייב יורפ עשידיי ַא ןוא ןדיי 4 ןכָאװ ייווצ ןופ ךשמ

 קנַארק ןענעז סָאװ ,סעקשידיי ןוא ןדיי עקנַארק יירד ָאד ןענעז טרָאד

 ץאלאּפ רעװָאיעיצַאּפ ןיא .עירעטנעזיד ףיוא לטיב ַא ,טכוזלעג רעד ףיוא

 ;רעקנַארק ןייא ָאד זיא ךיוא .יורפ עשידיי 1 ןוא ןדיי 5 ןברָאטשעג ןענעז

 ןציה ןופ ךיז טמענ יז ,עקידנקעטשנָא ןייק טשינ זיא טייקנארק יד

 ירָאּפאר ןבָאה לעווער ןוא קערַאמ םיריוטקָאד עכעלטסירק ייווצ יד

 "עג ןפורעג קעלַאשרַאמ ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול ןענעז ייז זַא ,טריט

 .עדָאװעיאװ רעװַאר םעד ןופ רעיומ רעד ןיא ןדיי עקנארק 2 וצ ןרָאװ

 ףיוא ןברָאטשעג ןדיי יד רעבָא ןענעז עיצַארוק רעטקיטעּפשרַאפ רעד בילוצ
 טקעופ ןכ215108 ע1110584 (101106 (26מ01816 46 14 20100מ6, 111  ןא* 750,

 .(םיקסנישַארק יד ןופ קעטָאילביב)

 ןדיי יד ןעוו זַא ,גנוקרעמַאב רעד טימ ךיז טקידנע טרָאּפאר רעד

 רעקיזָאד רעד ןלאפרעטנורַא טשינ ייז ןלעוװ ,טייקנייר יד ןטיהּפָא ןלעוו

 -סגנוניוו עקיטלַאמעד יד ייב טגנילק ףוס רעקיזָאד רעד .טייקנארק

 ,קזוח יו גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןשינעטלעהרַאפ

 ןעועג טשינ ןענעז טייקכעלנייר רעד ןגעוו ןעגנונעדרַאראפ יד זא

 -עג יד ןופ םענייא ןופ גנובײרשַאב עקידנגלָאפ ,לשמל ,טזיײוװַאב ,קירעביא

 עכלעזַא ייב וליפֲא ביוא --- "טבעלעג; ןבָאה ןדיי ווװ ,ןצַאלַאּפ ענעזעוו

 -עלפ יד ןופ ץאלאפ רעד ."ןבעל,, ןגעוו דייר ַא ןייז ןעק ןעגנוגנידַאב
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 רעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ עמאס ןיא ןענופעג ךיז טָאה סגנימ

 "קול יד ךיז טניפעג טנייה וו טרָאד רעקינייװ רעמ --- ,סַאג"ןרָאטַאנעס

 רָאי ןופ ץאלאּפ ןופ גנוביײרשַאב עכעלטמא יד .יירעלאג רעגרובמעפ

 סיוא טעז ,ןיקסנישטָאכ טפיוקרַאפ םיא ןבָאה סגנימעלפ יד ןעוו ,4

 טסימ טימ לופ זיא סָאװ ,רעמיצרעדָאפ ןיא ןיירַא טסיײג וד זַא; :ױזַא

 זיא בוטש עקיזָאד יד .בוטׂש ַא וצ ןריט סטכער ףיוא ןריפ ,ץומש ןוא

 טימ טקעדַאב זיא עגָאלדָאּפ יד .ךעלבלעוועג עכעלטע ףיוא טלייטעגנייא

 ,טריניאור ןעמיוק רעד ןוא ןוווא רעד ,טרעכיורַאפ ןטיפוס יד ,עטָאלב

 עג יד ןיא ןײגנײרַא ,ןעמַאר יד ןעמונעגסױרַא ןענעז רעטצנעפ יד ןופ

 "ַאֹפ םעד ןופ .רעטצנעפ יד ךרוד ןריט ךרוד טָאטשנא ןעמ טייג רעבלעוו

 ןבוטש ָאד ןענעז סקניל ןביוא ,ףױרַא ּפערט ענרעצליה ןריפ רעמיצרעד

 ןעגנאלַאב סָאװ ,ךעלרעמיצ סטכער ,ןאמיינ רעדיינש רעד טניווװ'ס ווו

 ךיז ןעיצ סקניל ףיוא רעמיצרעדָאפ ןיא ןטנוא .רעברעהרעמיק רעה םוצ

 ןענעז סָאג רעד ןופ ךעלביטש יד ןיא .סַאג רעד ןופ ןה ףיוה ןופ ןה ןבוטש

 יד רַאפ ךעלרעמעק ךעלבלעוועג יד רעטניה ןופ ,רעבלעוועג טלײטעגּפָא

 .ָאטשיג ץעגרע ןיא ןענעז סנוװיױא ,רעטצנעפ ,ריט עצנַאג ןייק .ןדיי

 ןארַאפ זיא'ס יצ ןענעקרעד וצ טשינ זיא עטָאלב רעטכידעג רעד בילוצ

 | | .עגָאלדָאּפ ַא

 -עט טנייה) ליוויראמ םוצ סױרַא טייג סָאװ ,רעיוט םעד ןגעקטנַא

 ןיא ןירַא וטסייג טרָאד ןופ .רעיױט רעטייווצ ַא ָאד זיא ,(ץַאלּפירעטַא

 רעטכער רעד ףיוא .עטָאלב ןוא ץומש טימ ןפרָאװרַאפ זיא סָאװ ,זיוה

 עטלײטעגּפָא ךעלרעמעק ןוא ךעלבלעוועג ךיז ןעיצ טייז רעקניל ןוא

 ,טצומשרַאפ ,ןדיי ךס ַא טימ לופ ןענעז סָאװ ,ערעדנא יד ןופ ענייא

 סנעמיוק ,סנוויוא ,רעטצנעפ ,ןריט עטקידעשעצ קרַאטש טימ טרעכױרַאט

 ןופ טגיוװ'ס וװ ,ףױרַא ןביוא ּפערט ןריפ זיוה םעד ןופ .סעגָאלדָאּפ ןוא

 רעד טנױװ סַאג רעד ןופ ,יקסעשזרב עילימאפ יד טייז רעטכער רעד

 "עג ַא וטסעז ףיוה ןפיוא זיוה ןופ סױרַא טסיײג וד זַא .שטיװרָא רעה

 "נערַא ןטנוא ןופ ןעגנוניוװ עלַא .ןדיי טימ לופ זיא סָאװ ,ךיק עטרעיומ

 -כיוה םעד רַאפרעד טלָאצ ןוא ,רעלקומש רעד ,קערָאיַאמ דיי רעד טריד

 ףיוה ןיא .רָאי ַא .ג .ר 355 יקצעינָארָאװ טשריפ ראה םענעריובעגלווו

 םענורב ַא ,ךעלכיק ,ןרעמאקצלָאה ָאד ןענעז סקניל ,טסימ לופ ָאד זיא

 ןגעקטנַא ךיוא יװ ,ץַאלַאּפ ןופ סטכער ףיוא ןוא סקניל ףיוא ,דָאר ַא טימ
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 "עק ,סרעלכײּפש ,ןגעו רַאפ ןעניד סָאװ ,ןלאטש ָאד ןענעז ץאלאּפ םעד

 דיי ענעדישרַאפ ךרוד טצעזַאב זיא ץלַא סָאד .ךעלרעמיצ ןוא ךעלרעמ

 ."ןזיירּפ ענעדישרַאפ ןלָאצ סָאװ

 רעװעשרַאװ טרעגלאוועג ךיז ןבָאה "ןצאלאּפ, טָא עכלעזַא ןיא

 טשינ ךעלטנגייא סָאד ןעמ ןעק גנובײרשַאב רעד ןופ ןעעז רימ יװ .ןדיי

 -עק ןָא סָאד טפור רעבײרשַאב רעד יװ רָאנ ,ןעגנוניוו ןייק ןפורנָא

 ,עשרַאװ ץנַאג ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .ךעלרעמ

 ןופ גנורעקלעפַאב רעד ןגעװ ןענישרעד זיא סָאװ ,טעברַא ןַא ןיא

 ןליירפ עטרבחמ יד טביירש 1792 רָאי ןיא גנולייצ רעד טול עשרַאװ

 :אקסנישזדשזעשזד

 "יומ יװ םינינב יילרעלכ טניױוװַאב ןבָאה (ןדיי יד .ה .'ז) יז ;;

 ןיא טניוװעג ייז ןבָאה םעד ץוחַא .רעזייה ענרעצליה ,רעזייה ,ןרע

 טשינ ןענעז ייז זַא ,ןטכודסיוא טנעקעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,םינינב

 ייב גנולייצ יד סיוא טנכער ,לשמל ,ױזַא .ןעגנוניוװ רַאפ טסַאּפעגוצ

 סע ןכלעוו ןיא ,רעלכײּפש ןטרעױמעג ַא 216 'מונ עיסעסָאּפ רעד

 "רעיומעג ַא ןיא 2794 ר"נ ןיא עבלעז סָאד ,ןדיי 10 רעביא ןעניווװ

 ןדי 30 ַא עטרבחמ יד טנכערַאב ךעלטינשכרוד .,"ןיזַאגַאמ,, ןט

 "מערָא רעד ןגעוװ,, ריפסיוא םוצ טמוק ןוא ,"ןינב,, ןימ ַאזַא ףיוא

 יז ךרוד ןענעז סָאװ רעזייה יד ןופ גנורעקלעפַאברעביא ןוא טייק

 ,?טניוווַאב

 -לוק רעקירעדינ ,טפַאשגנע טימ דימת ךיז טרבח סָאװ ,ץומש רעד

 ןשיוצ םיכוסכס עקידרדסכ ןעוועג םרוג טָאה ,טיײקיזָאלטכער ןוא רוט

 עג ןבָאה ייז) סרעטלאוורַאפ ערעייז טרפב ,םיתבה-לעב עכעלטסירק יד

 -עג ַא ייז ןופ רענייא .(תנטז212012 ױעדָא םץפק02/106: ׁשיליוּפ ףיוא ןסייה

 ןשטיװָאקדָא קעשָאמ דיי םעד טגָאלקעגנָא טָאה ,לשמל ,יקסעלַאז רעסיוו

 -טנַא טשינ ןיא ןפָאלש וצ תוחּפשמ עכעלטע טביולרעד טָאה רע, יאמלה

 טייג'ס זַא ,ץומש ַאזַא טכַאמעגנָא טָאה רע זַא ןוא רעטרע עקידנכערּפש

 ."ןכערב םוצ ןָא שזַא

 טניווועג ןבָאה סע רעכלעוו ייב ,סרענגַאװ עילימַאפ עכעלטסירק יד
 ןפרָאװעגסױרַא טושּפ טָאה ,ָאװאלסערּפ בײװ ןייז טימ םהרבא דיי רעד



: 
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 ןגָאלשעגנָא טוג ייז ייברעד ןוא םינבש עשידיי ערעייז הריד רעד ןופ

 ,ןרָאװעג טפָארטשַאב טכירעג ןכרוד ןענעז םידדצ עדייג

 -עגסױרַא טייקניירמוא בילוצ טָאה יקסוואלסאז טסירק רעד ךיוא

 ,דניזעגזיוה ןייז טימ ןשטיוװָאדיװאד ףלָאװ דיי רעװעשרַאװ םעד ןפרָאװ

 ןפרָאװעגסױרַא ,ןכַאז יד ןופ ןברוח ַא טכַאמעג טושּפ רע טָאה ייברעד

 "עג טפָארטשַאב רַאפרעד עקַאט זיא רע .המודכו ּפעט יד ןכָארבעצ ,ייז

 | | ,ןרָאװ

 -סטייקנייר, ַא ןגָאז וצ ױזַא טושּפ ןכַארבעגסיױא זיא 1774 רָאי ןיא

 רעניד רעד .טייקניירמוא רַאפ ןדיי ןגָאלשעג טָאה ןעמ ה"ד .,"םָארגָאּפ

 -טשינ יד ןטלַאהעגריפ ןדיי יד טָאה ,יקסווָארבמָאד ,סיקסנילאטס יד ןופ

 -ָאקדָא בקעי ןוא שטיװָארעזײל ןועמש ןדיי יד .ףיוה ןפיוא טייקנייר

 ייברעד .געלשעג ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס ןוא ןגיוושעג טשינ ןבָאה שטיוו

 סעקבָארַאּפ .קישטנַאק ַא טימ ןדיי יד ןגָאלשעג יקסװָארבמָאד טָאה

 -קישטנַאק רעזדנוא ןופ ליּפשיײיב ַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןפיוה ערעדנַא ןופ

 טכַאמ-קעלַאשרַאמ יד .ןדיי ערעייז ןענעגרה ןעמונעג ןבָאה ןוא דלעה

 סעקבָארַאּפ ערעדנַא יד ןוא סיקסווָארבמָאד ןטלַאהעג ,סיוא-טזייוו ,טָאה

 ןלָאז ייז ןדיי יד טנרָאװעג טָאה יז לייוו ,טקיטכערַאב רַאפ גנולדנאה

 י ,טייקנייר יד ןטלַאה
 יד ןענעכערַאפ ןפרַאד ךיוא רימ ןלעװ רעטלַאה-ןייר-טשינ יד וצ

 -ַאּפ סיקסווָאראבמעלק טסירק םעד טרידנערַא טָאה עכלעוו ,עכעיאש

 טליופעג ןבָאה סָאװ ,דרעפ עטרגּפעג יד טקינײרעגּפָא טשינ ןוא עיסעס

 | .ףיוה ריא ףיוא

 ןעמ ןייר קירעביא ןעוועג טשינ ןטייצ ענעי ןיא זיא זירַאּפ ןיא

 רַאפרעד רעבָא ,רעטצנעפ ןכרוד ןטייקניירמוא יד ןסיגסיוא טגעלפ

 -כרוד יד ןענערָאװ ,622006 1620 ' ףורסיוא ןכרוד ןעמ טגעלפ

 ןיכעק יד .ףוס סנמה ןבָאה וצ טשינ ידכ ,ןבעג גנוטכַא ןלָאז ייז ,רעיײג

 יז זַא ,קיטכיזרָאפמוא ױזַא ןעוועג זיא קערַאמ רעדיינש ןשידיי םעד ןופ

 טלָאװעג ךיילג טָאה קערַאמ .יקסנָאלב ?ןלעדייא,, םעד ןסָאגעגּפָא טָאה

 -נָאלב רעטצענעגכרוד רעד רעבָא ,גוצנָא םעד ןעוועצינרעביא טסיזמוא

 קרַאטש טסניד יד טָאה רע ןוא ןטעברעביא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה יקס

 אמתסמ :טײרפַאב רעדיינש םעד רעבָא טָאה טכירעג סָאד .ןגָאלשעגנָא

 ,ןריסַאּפ טפָא ןלַאפ ךס ַא ןגעלפ
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 ךיא ןכערבסיוא לָאמַא ןגעלפ ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ ןגעלשעג

 ףױוא טניװעג טָאה סָאװ ,קילעז .טייקנייר רענעבירטעגרעביא בילוצ

 רעד ןופ טייקנייר רעד ןגעוו זיולב טשינ טגרָאזעג טָאה ,סאג-עגנַאל

 .ןייר ןייז לָאז בוטש ןרַאפ ףיוה רעד זַא ,םעד ןגעו ךיוא רָאנ ,בוטש

 ַא טכַאמעגנָא יז טָאה ,ףיוה םעד טרעקרַאפ לָאמַא טָאה לרעטכעט סקילעז

 לעזעג-ךאמלעטס רעד טָאהעג ארומ טָאה --- ביוטש רעד .ביוטש ןסיוױג

 ,שטָאק עטבראפעגייינ יד ןכַאמ עילַאק טעװ --- ןיקסוװָאקינטרָאב ןופ

 טָאה עטַאט רעד .עלעדיימ סָאד ףיוא ןעירשעגנָא רעבירעד רע טָאה

 טכירעג סָאד .געלשעג ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןעמונעגנָא ריא רַאפ ךיז
 | ,ןקילעז טכערעג ןבעגעג טָאה



 רעװעשרַאװ ןופ ןכעל עטסקינייוועגיא סָאד
 טייז רעטרעקרַאּפ רעד ןופ ןדיי

 (ןטנעמוקָאד עכעלטכירעג טיול)

 -ָאטסיה רעד ךיז טניפעג עגאל רעמענעגנָא ןייק טשינ רעייז ַא ןיא

 ןבעל עטסקינייװעניא סָאד ןרעדליש וצ סיוא םיא טמוק'ס ןעוו ,'ועקיר

 ,ןבעל עכעלטנגייא סָאד .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןתעב ןדיי עשילוּפ יד ןופ

 -רַאפ רעקירָאטסיה ןרַאפ זיא ץלא סָאד --- ,ל"גדא םיגהנמ ,ןליפ ,ןעקנעד

 ןייק טעמכ ןבילברַאפ טשינ ןענעז'ס תמחמ ,רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלש

 ,טיהעגפיוא ןענעז סָאװ ,יד ןוא טייצ רענעי ןופ ןטנעמוקָאד עשידיי םוש

 רימ ןענָאק ייז ןופ זַא ,ױזַא ,ועטקארַאכ-ןָאלבאש ַא בור סָאד ןגָארט

 ןופ םיסקנּפ ןבילברַאפ ָאי ןיוש ןענעז סע ביוא ןוא .ןעגנירד קיניײװ רעייז

 .ןעגנאגרעד טשינ רעקירָאטסיה םוצ לייוורעד ייז ןענעז ,ןטייצ שנעי

 ןלאירעטַאמ ןּפעש ןענָאק רימ ןענאוו ןופ ,ןבילברַאפ זיא סָאװ ,סָאד

 "ייצרעד עכלעוו ,ןטנעמוקָאד עכעלטכירעג ןענעז סָאד --- ,ןטייצ ענעי וצ

 "ירק ןוא םיכוסכס ןגעוו :לאדעמ ןופ טייז רעטייווצ רעד ןגעוו זדנוא ןל

 ןוא תורכש ,תוחיצר ןוא תובנג ,ןעיירעגעלשעג ןוא תקולחמ .,ןעיירעג

 -יטש ַא ןבָאה ךיוא רימ ןענָאק ןלאירעטאמ יד ןופ .המודכו סערוטנאווא

 ןכעלגעטיגָאט םעד ןיא ,ןעגנויצַאב עשיליוּפ-שידיי יד ןיא קילבנייא לק

 -לעפַאב רעשידיי רעד יבגל טשרעהעג טָאה סָאװ ,תורקפה רעד ןיא ,ןבעל

 -סגנוניוװ יד ןגעוו םיטרּפ ענלצנייא ןעמוקַאב ךיוא ןעק ןעמ --- ,גנורעק

 רימ סָאװ ,ץלַא זיא סָאד .גנודיילק רעשידיי רעד ןגעוו ןוא ןעגנוגנידַאב

 ןטייצ ענעי ןופ ןדיי רעװעשרַאװ יד ןגעוו ןביײלקוצנָא ןזיװַאב ןבָאה |

 ןטסירק ןוא ןדיי (א

 רימ ןלעװ ,ןדיי ןגעוו ערה-ןושל ןביירש ןעמענ ןלעװ רימ רעדייא

 -טנגיא ,ןדיי רעוועשראוו יד ןופ קיטסירעטקאראכ ַא ןעגנערב לכ-םדוק

 -ָאהָאב ןאי חלג רעגארּפ ןופ ליומ םעד ןופ ,ללכב ןדיי עשילוּפ ןופ ,ךעל
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 לייוו ,ןעגנערב וצ יאדכ זיא ןדיי רַאפ גנאזעג-ביול עקיזָאד סָאד ,ץעלָאמ

 -רעּפ רעכעלטסייג ַא ןופ םיטש עטייווצ ןייק טנאקַאב טשינ טעמכ זיא'ט

 ןגעוו ןקירדסיוא ץרא-ךרד ַאזַא טימ ךיז לָאז סָאװ ,ןטייצ ענעי ןופ ןָאז

 ענעי זיב רימ ןלעװ ןליוּפ ןיא רעביירש עכעלטלעוו יד ןשיװצ וליפַא ,ןדיי

 ןדיי ןגעוו גנוניימ עוויטיזָאּפ ןימ אזא ףיוא ןפערטנָא טשינ ךיוא ןטייצ

 "שעג זיא ץעלָאמָאהָאב זַא ,ןבעגוצוצ ןייז קיטיונ רעבָא טעוװ ייברעד

 ןוא טלעוו-ךעקנאדעג רעשיזיוצנארפ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענאט

 טביירש שטיװעשָאטרַאב .םזיאעד וצ קרעוו ענייז ןיא ןעגנאגרעד וליפַא

 םוצ טפַאשביל רעסיורג ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו

 רע טָאה רעכיב עטקורדעג ייווצ ענייז ןיא .ןשיטָאטש םעד טרפב ,קלָאפ

 רעד ןגעק ןוא עימָאנָארטסא ןגעוװ ןפירגַאב עשלאפ יד ןגעק טפמעקעג

 ,המודכו סענָאבָאבאז ןגעק ,ןלייטרוארָאפ ןיא גנוביולגסקלָאפ

 חלג רעד טביירש "תונותח ןגעוו םירעיוּפ יד רַאפ ערעל,, ןייז ןיא

 ;ןדיי יד ןגעוו ץעלָאמָאהָאב

 -לעוו ןגעוו ,קלָאפ רעייז ןרעמראפ וצ ידכ רָאנ הנותח ןבָאה יז,

 רָאנ ןוא טָאג ןקידתמא ןיא ןביולג (ןדיי יד) ייז רָאנ זַא ,ןעניימ ייז ןכ

 ןענרעל רעבירעד .רעקלעפ ערעדנַא וצ ןבעגרעביא סע ןענעק ןיײלַא ייז

 סָאװרַאפ ,םימעט יד ןוא ןצעזעג עכעלטעג יד רָאנ רעדניק ערעייז יז

 ךיז ןענעכייצ טײקנדײשַאב ַא רַאפ סָאװ טימ .ןריפסיוא ייז ףראד ןעמ

 סָאװ ,םישרדמ-יתב יד ןיא םירבח יד ןוא רעדניק ערעייז סיוא ראפרעד

 ,טרסא ןיד רעד טָאװ ,ןופרעד ךיז ןטלַאהּפָא םייב טייקטסיירד ַא רַאפ

 -ייא ןענעגרהרעד רעכיג סע טסעװ וד ,דניק ַא סרעייז ייוו ןוא דניוו

 -ער יד עכלעוו ,ךעלרעקוצ ליומ ןיא ןעמענניײרַא לָאז'ס זַא ,ןלעוּפ רעד

 -גייוו ַא רַאפ ךיז ןטלָאװ רעדניק עכעלטסירק .ןסע וצ טָאברַאפ עיגיל

 טגָאזעגּפָא לדנשָארג ַא רַאפ ,עלעּפע ןַא רַאפ ,עלערַאב ַא רַאפ ,עלעש

 -מוא (ןדיי יד) ייז ריא טפור ףיורעד טקוקעג טשינ .ןיילא טָאג ןופ

 טייקיבױלגמוא רעייז רעבָא ,עקיביױלגמוא עקַאט ןענעז ייז .עקיבױלג

 ןגעוו ,סָאד ןעוט ייז לייוו ,ןביולג רעזדנוא רעדייא רעקידלושמוא זיא

 סע ןעוט רימ ןוא ,ןָאט ןסייהעג סע טָאה טָאג זַא ,ןבױלג רימ סָאװ

 ,טשינ

 ךיז ןרעגלַאװ בוט-םוי ןיא רעדָא תבש םוא ןעד ייז ריא טעז,
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 טלָאמעד ייז ריִא טעז ?דנַאטשוצ ןזָאלטסוװַאב ַא ןיא ןגעוו יד ףיוא
 !ןקנעש ןוא סעמשטערק יד ןיא תונז ןביירט ןוא ןצנַאט ,ןעגנערברַאפ
 תוקפס ןבָאה ןוא סַאּפש ןביירט ,הּפ-לובינ ןעגניז ייז ןעד ריא טרעה
 ןוא םיחלג ןופ ןכאמ קזוח ןלָאז יז זַא ,ןעד טפערט ?הנומא רעייז ןגעוו

 ,טשינ ןעד ריא טעז ?ןעמָאנ סטָאג ןייז ללחמ ןוא ןשטנעמ עדמערפ
 ,םיגהגמ ןוא םיניד (ערעייז) ןטיהּפָא םייב ןבָאה ייז טומ ַא רַאפ סָאװ
 רלודֲעג ַא רַאפ סָאװ ?רוטאנ יד וליפַא ןקידײלַאב ןוא ייוו ןעוט סָאװ

 ַא רַאפ סָאװ ?רעטכעלעג ןוא תופידר ,קזוח ןגָארטרַאפ םייב ןבָאה יז
 ןענעז סָאװ ,םילכאמ עכלעזַא ןופ ךיז ןטלַאהּפָא םייב ןבָאה ייז דלודעג

 ?םיתינעת ייב טייקגנערטש ַא רַאפ סָאװ ?עטסקַאמשעג יד זדנוא ייב
 ןענוואד ןופ געט ןוא ןהעש ןטיהּפָא םייב טייקכעלטקניּפ ַא רַאפ סָאװ
 וצ רעדניק ןעניוװעג םייב הדמתה ַא רַאפ סָאװ ?םיבוט-םוי ןופ ןוא
 -ייז גנירג ןצעש יז ...?ןצעזעג ענייז וא םלוע לש ונובר םעד ןרעּפכַא
 ןוא ,ןצעזעג עקיזָאד יד ןטיהוצּפָא ידכ ,ןבעל ןוא םור ,ןגעמראפ רע
 ,ייז ןכעװשרַאפ רימ זַא ,הּפצוח אזא וצ ןעגנאגרעד ןיוש ןענעז יוימ
 ןרַאפ ןוא לווייט ןרַאפ ארומ ןייק טשינ ןבָאה רימ זַא ,ןזײװַאב וצ ידכ
 -סיוא רַאפ רימ ןטלַאה רעכוטסַאּפ יד ןופ ןעגנונערָאװ יד ןוא םונהיג

 ןעלטימ רערעמ קידנבָאה ,רימ סָאװ ,זדנוא וצ זיא ייוו .ןשינעטכארט
 ךיז ןפרַאװ ןוא ןגיוא יד קיליװטוג ןערומשזרַאפ ,ךיז ןעװעטַאר וצ

 ,"שינרעטצניפ ןופ םוהת ןכעלדנעמוא םעד ןיא

 ,1793 רָאי ןיא ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז ןדיי ןגעוו רעטרעוו עקיזָאד יד

 רעד ןופ ןטקַא יד ןיא רימ ןענעייל ,1753 רָאי ןיא ,רעירפ רָאי 40 טימ

 םעד ןיא ,ןפָאשיב רעקצָאלּפ יד וצ טגנאלַאב טָאה סָאװ ,עקידירוי רעגארּפ

 "אטסווע ףעזוי ףָאשיב רעקצָאלּפ רעיינ רעד ןכלעוו ,ווירב-ךוטסאּפ .ג .ַא

 ןעמאזניימעג םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה קעבמעש יכ

 "ַאװ טימ רעייפ יװ זא,, ,ךאד ןייא רעטנוא ןטסירק ןוא ןדיי ןופ ןעניווו

 יד טימ ענייא טשינ ךיז ןענָאק --- שינרעטצניפ טימ טייקיטכיל ,רעס

 ןרעקרַאפ טשינ ףרַאד ןוא טשינ ןָאק ױזַא טקנוּפ ,ןגָארטראפ עטייווצ

 טייקדנילב רערעטצניפ רעד ןופ ןוז ַא ,ןקיבױלג ַא טימ רעקיבױלגמוא ןא

 "!טייקיטכיל ןופ ןוז םעד טימ

 "ױזַא רעד ןופ -- 1753 רָאי םעד ןופ ןטיבעג ךס ַא ךיז טָאה סע
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 הפוקת רעד וצ זיב עיצקאער ןוא ךשוח ןופ הפוקת רעשיסקַאס רענעפורעג

 ןבָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד עגונב רעבָא ,יקסווָאטאינָאּפ גיניק ןופ
 ףָאשיב ןופ רעטרעוו יד ןטלָאגעג ,ה ,י ןט-18 ןופ ןרָאי רע-פ0 יד ןיא ךָאנ

 | ,"טייקדנילב רערעטצניפ רעד ןופ ןיז,, יד ןגעוו קעבמעש

 עשילױּפ-שידיי יד ןגעוו ןציטָאנ יד זדנוא ףיוא ןכַאמ קורדנייא אזא

 "עז ןעגנויצַאב יד זַא ,ןרוּפש עכעלטע טשינ ןלעפ סע ,תמא ,ןעגנויצַאב
 רעבָא טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד ,עכעלטניירפ ןעוועג לָאמלייט ןענ

 -עג ךָאנ טלָאוװ'ס יו טקנוּפ ,ראמשָאק ןרעווש ַא ןָא זדנוא ףיוא טפרַאװ

 ,רעטלאלטימ רערעטצניפ ןליוּפ ןיא טשרעה
 רעטנאקַאבמוא רעסיוועג ַא זא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא קפס ַא ןָא

 -רַאפ טיוט ןראפ ןגעמרַאפ ןייז טָאה סָאװ ,טייהשטנעמ רעד ןופ טניירפ

 יברעד טָאה ,ןטנַאטסערַא ןוא רעלעטיּפש ,טײלעמערָא תבוטל ןבירש

 -לֵא ןַא ףיוא ןדליג 260 ןבירשרַאפ ייז רַאפ ןוא ןדיי ןֶא ןסעגרַאפ טשינ
 -יפ ףיױא טלייטרַאפ טָאה רע עכלעוו ,,לג 14,538 ןופ עמוס רעניימעג

 | | .ןקעווצ עשיּפָארטנאל
 -טָאמ קעוועל זַא ,העידי רעד ןופ ןבָאה טשינ רימ ןלעװ תחנ ךס ןייק

 -גורטעג יקצעינוק "ןלעדייא,, ןטימ ךַאמּפָא ןא ןסילש םייב טָאה שטיװָאק

 ןיא גנורעטנענרעד רעסיוועג ַא ןופ זיײװַאב ַא רעבָא ,םייחל םיא טימ ןעק

 א ךיוא זיא ןבעלנעמאזוצ ןסיוועג ַא ןופ זײװַאב ַא !טקַאפ ןימ ַאזַא ךָאד
 ,שטיטאוואלס ןופ ןשטיוװָאקװעל לארשי טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ,השעמ
 -נאגעג רע זיא ,עגארּפ ןיא ןסקָא ענייז טפיוקרַאפ טָאה רע יו םעד ךָאנ
 -ּפאט ,, םעד טימ ןטרָאק ןיא ןליּפש ןעמונעג טרָאד ןוא קנעש ַא ןיא ןעג
 רעד .,"זייט יירד, טסייה סָאװ ,ליּפש ַא ןיא יקסוועיעשזרעימ *ןרעפ
 'ףצ יד) קיטכיו טשינ זיא ליּפש רעכעליירפ רעד ןופ ףוס רעקירעיורט
 םעד ןפרָאװעגרָאפ וצרעד ךָאנ טָאה לאושי ןוא ןגָאלשעצ ךיז ןבָאה םיד
 רעבָא זיא'ס -- (ןטאקוד 45 טעבנגעגוצ םיא ייב טָאה רע זא ,וענלעז
 ןטסירק טימ ןדיי זַא ,ןפערט טלָאמעד טגעלפ סע זַא ,ןעקנעדעג וצ יאדכ

 - ,ןקנעש ןיא ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ ןגעלפ

 ךיז ןגעלפ ,ןעוועג טשינ הווקמ עשידיי ןייק זיא עשרַאװ ןיא יוװ יוזא
 טָאה ץחרמ ַאזַא ןופ .ץחרמ ןייא ןיא ןטסירק טימ ןעמאזוצ ןדָאב ןדיי
 ,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טאהעג שטיווָאבוקאי םיכאָאי דיי רעוועשראוו רעד
 -עגנײרַא טלעג ןטימ םישובלמ ענייז רע טָאה גהנמ םענעמונעגנָא ןטיול
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 -רַאפ לטסעק סָאד טָאה ץחרמ םעד ןופ עטסָאבעלַאב יד ,לטסעק ןיא טגייל

 ,ץחרמ ןופ סױרַא רעבָא זיא דיי רעד ןעוו .לסילש ַא ןריא טימ טכַאמ

 טשינ ןוא טלעג ןייז טשינ ןעוועג טשינ לטסעק ןטכַאמרַאפ םעד ןיא זיא

 | ,לטנאמ רעד

 ,ריוועג רימ ןרעוו סעצָארּפ ןטנאסערעטניא רעייז ןרעדנַא ןַא ןופ

 יד ןופ .ןטיזיוו ןטאטשּפָא קיטייזנגעק ךיוא ךיז ןגעלפ ןדיי ןוא ןטסירק זא

 "שלעדייא,, יד .סטוג סעּפע ןעמוקעגסױרַא דימת טשינ רעבָא זיא ןטיזיוו

 ןשידיי םעד וצ תונעט ייווצ טאהעג ןבָאה ןאמהעה אנישזרַאטַאק ןוא ןאי

 -עג וליפַא רשפא ,טניה טימ טרחסמעג ןבָאה יז ק ס י ּפ קלָאפרָאּפ

 םעד ןפרָאװעגרָאפ םיצירּפ יד ןבָאה תישאר .(סעלציה וצ תוכייש ַא טָאה

 ,סנטייוצ .,ןוא ,רעטכָאט יד טדערעגּפָא ןבָאה ייז זַא ,קלָאפרָאּפ ןשידייו

 רענאנָאב רעייז זיא סקסיּפ יד טכוזַאב ןבָאה סנאמהעה יד תעשב זַא

 קלָאפרַאּפ סָאד .טרגּפעג ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנורּפשעגסױרַא לטניה

 יד טדערעגרעביא טשינ ןבָאה ייז ,טלעטשעגרָאפ שרעדנַא ןינע םעד טָאה

 ,שדוח ַא ןדליג עטיור 3 רַאפ ןעגנודעגנָא יז ןבָאה רָאנ ,רעטכָאט סנַאמהעה

 ץוח ַא ןוא ,ךארּפש עשילוּפ יד לרעטכעט רעייז ןענרעלסיוא לָאז יז זא

 טשינ םעד ןיא עקַאט טָאה טכירעג סָאד .ןטפאה ריא ןענרעלסיוא םעד

 ,העיבת רעדיווטעי ןופ ןדיי יד טיירפַאב ןוא סטכעלש םוש ןייק ןעזעגנייא

 סָאװ ,םידעפ "*עקיטכיל,, יד רימ ןקידנע ןטקאפ עטלייצעג יד טימ

 ,עצראוש יד וצ רעביא ןעייג רימ .ןטסירק טימ ןדיי ןדנוברַאפ ןבָאה

 ,ןבעלנעמאזוצ עשיליוּפ-שידיי סָאד טבעוועגסיוא ןעוועג זיא'ס עכלעוו ןופ

 יד , ת ו ר ק פ ה רעשיצירּפ ןופ ןטילעג ןדיי ןבָאה ןטסייממא

 סָאװ ,טימרעד ןעמונעגרעביא קראטש טשינ ךיז ןבָאה עקילעדא עשילױּפ

 "יז עכעלנעזרעּפ יד טרעוװ רעבירעד ןוא ,גיניק רעד טניוװ עשרַאװ ןיא

 -עג יד .וװשרעדנַא ץעגרע רעדייא טיהעגּפָא רעגנערטש ךס ַא טייקרעכ

 -קעמ ןוא ןראדנערַא :סעיסעּפָארּפ ייווצ וצ בור סָאד ןרעהעג ןדיי ענעטיל

 -שָאמ,, ןוא --- *קעשָאמ,, ןייז וצ ץירּפ ןשיליוּפ ןופ גנויצַאב יד .סרעל

 ,טנַאקַאב טוג זיא --- סרעלקעמ ןה ןוא ןראדנערא ןה ןעוועג ןענעז ?סעק

 ,רבד-םש ַא ןרָאװעג ךָאד סע זיא

 שזעימישזַאק "םיקשמה-רש,, רעשטשָאגדיב רעד טָאה ,לשמל ,טָא
 רע טָאה .ןשטיװָאקרַאמ ראזאל דיי םוצ העיבת ַא סעּפע טַאהעג יקצינדור

 -עג ןוא עשראוו ןופ טריפעגסױרַא ,טּפַאכעג רעדניק ןוא בייוו טימ םיא
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 טּפשמרַאפ ץירּפ ןקידרקפה םעד טָאה טכירעג סָאד ,הסיפת ןיא ןטלַאה

 ןרעקוצמוא טרעדָאפעגפיוא םיא קיטייצכיײלג ןוא הסיפת ןכָאװ 6 ףיוא

 .רעדניק יירד ענייז רעטָאפ םעד

 רע .רעלזיג "רעלעדייא, רעד טלדנאהעג טָאה רעקידתוירזכא ךָאנ

 םיא טָאה ,שטיווָאפעזוי אקליה דיי םעד ףיוה ןייז ןיא טראנעגניירא טָאה

 טקוקעג טשינ ןוא ןטילש ַא ףיוא טצעזעגפיוא ,ליומ סָאד טּפָאטשרַאפ

 רע טָאה --- אקליה רַאפ ןייז בורע טלָאוװעג םיא ןבָאה ןדיי סָאװ ,ףיורעד

 "עג דיי םעד רע טָאה טרָאד ,װָאּפָאּפ ףרָאד ןיא ךיז וצ טריפעגסױרַא םיא

 ,טעב ַא וצ טדימשעגוצ טנאה רעד ייב טייק ַא ףיוא ןוא ןטייק ןיא טדימש

 "זיג "רענעריובעג-לדייא ,, רעד טָאה גנולדנַאה רעכעלריקליוו ןימ ַאזַא רַאפ

 ,הסיפת ןכָאװ 2 יװ רעמ טשינ ןעמוקַאב רעל

 ךיי םוצ העיבת ַא סעּפע טאהעג טָאה ,ץיצכאלש ַא ךיוא ,יקסווָאקושז

 ןיא טּפעלשעגקעװַא דמעה ןייא ןיא םיא רע טָאה ,שטיוװָארעזיל קעשרעה

 חסיפת געט 2 טימ ןרָאװעג טפָארטשַאב רע זיא רַאפרעד .ןיײרַא זױהטָאר

 ,די םעד תבוטל ףָארטש-טלעג ַא ןוא

 טלעג ןגרָאב וצ קילגמוא סָאד טאהעג טָאה שטיוועלקימ קעשרעה

 48 ,בנג ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,"ןַאמנגנוי םענייש; ַא

 "ייא רעד .רעכעב םענרעבליז ַא ןוא לרעגייז ַא ןופ תוברע ןַא ףיוא ןדליג

 טָאה סָאװ יד אל ,ןאמָאר ץירּפ רעד ,ןכאז עטעבנגעג יד ןופ ועמיטנג

 ,האולה ןייז טרעקעגמוא טשינ ןדיי םעד ןוא ןכאז יד ךיז ןעמונעגּפָא

 דיי רעד .ןדליג 200 ןופ עמוס ַא ןדיי םעד ןופ טגנאלרַאפ ךָאנ טָאה רָאנ

 -עג ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא םיא לָאז רע ,םימחר ןטעבעג ךיז טָאה

 םעד טָאה רע ,ךיז רַאפ טפוש ןעוועג רעבָא זיא ןאמָאר ץירּפ רעד .טכיר

 -עּפש ,ןײרַא רעלעק ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא קירטש טימ ןדנובעגמורַא דיי

 ןוא וקעטש ַא טלעטשעגנײרַא טנעה יד ןשיוצ ךָאנ םיא רע טָאה רעט

 ערעדנַא ןופ ץנעװרעטניא רעד ףיוא טשרע .טקינײּפעג םיא םורא ױזַא

 ,ךאווקעלאשרַאמ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא רע טָאה ןדיי

 ,וסיפת ןכָאװ 4 וצ טּפשמרַאפ ץירּפ םעד טכירעג סָאד טָאה לָאמ סָאד

 ,ןױליג 48 יד ןדיי םעד ןרעקמוא םיא ןסייהעג ןוא ענווירג ןדליג 0

 .ןעמונעגוצ ךעלריקליוו טָאה רע עכלעוו

 -יוא .ןשטיוװָאקרעב ןועמש טימ טריסַאּפ טָאה עטכישעג עכעלנע ןַא
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 ןרָאװעג ןטלאהעג רע זיא עניזדָאװעיָאװ רעשאלדָאּפ רעד ןופ לעפַאב ןפ

 | .ןרָאװעג ןעמונעגוצ םיא ייב ןענעז ןכאז יד ןוא טסערַא ןיא

 "רעקידנטכיול,, רעד ןגיטשעגרעביא רעבָא טָאה םיצירּפ עלַא יד

 יד .(רעטלאה-דרעווש) "קינשטעימ,, רערימָאטישז רעד ,יקסווָאקישזדאר

 ךיז טּפשמעג ןוא ךיז רַאפ תבש טכַאמעג ןיײלַא ךיז ןבָאה םיצירּפ עלַא

 -למ,, רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה יקסווָאקישזדאר ץירּפ רעד .ןדיי ערעייז

 טרָאד רע טָאה ,סאג-ןרָאטאנעס רעד רעביא עשרַאװ ןיא קידנעייג ,?תוכ

 הזעה יד טאהעג טָאה רעכלעוו ,קסישזדָארג ןופ לאומש דיי םעד טנגעגַאב

 ,גנונעדרָארַאפ ַא ןבעגעגסױרַא ןעוועג זיא'ס םגה ,עשרַאװ ןיא ןלייוו וצ

 טביולרעד לאומש יאמלה ,המח אלמ .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןלָאז ןדיי זַא
 ןעמונעג םיא ןוא ןלאפעגנָא םיא ףיוא רע זיא ,ץעזעג סָאד ןכערב וצ ךיז

 ,טיירפַאב רעגעלש-ןסאג ןטלעטשעגכיוה םעד טָאה טכירעג סָאד ,ןביירט

 -עלש וצ טפָא טמוק'ס .םיצירּפ זיולב טשינ רעבָא ןענעז סרעגעלש |

 ןגעלשעג עקיזָאד יד . ס ע נ ַא ש ט ש ע י מ ןוא ןדיי ןשיוצ ןעיירעג

 ןעיירעגירק סע ןענעז לָאמַא .רעטקאראכ ןקיטראנדישרַאפ ַא ןגָארט

 ןגעלשעג סע ןענעז לָאמַא .ּפעלק טימ ךיז ןקידנע סָאװ ,םינכש ןשיווצ

 רעלקעמ ַא תעב רָאפ ןעמוק יז ,.ה .ד ,ןדָאב ןלענָאיסעפָארּפ ַא ףיוא

 -ילק ןייז טימ הכאלמ-לעב ַא רעדָא ,סָאבעלַאב ןייז טימ ּפֶא ךיז טנכער

 ,טנע
 -עלש "רעלעדייא , רעד טכיירגרעד טָאה החיצר ןופ דרָאקער םעד

 םילוצ ךיז טָאה רעניד ַא רענייז .בוקאי יקסווָאקשיש ןעמָאנ ןטימ רעג

 ףלָאװ דיי רעצעלדעש םעד ןגָאלש ןָאטעג ףרָאװ ַא תוביס עטסוװַאבמוא

 ןכָארבעצ וניבל וניב ןוא (שטיווָאטידנעב ןייז ףרַאד'ט) שטיוװָאטידנאמ

 ןעמונעג טָאה רע ?יקסווָאקשיש סָאבעלַאב ןייז טוט עשז-סָאװ .לבעז םעד

 ןכעטשרעד םיא טעװ רע זַא ,טָארדעג ןוא ףיוה ןרעביא ןפלָאװ ןּפעלש

 ןייז ןכלעוו ,לבעז ..ןראפ ןלָאצַאב טשינ טעװ רע ביוא ,טעליטש ַא טימ

 5 ןבעגעג דיי רעד טָאה וחרכילעב .ןכָאובעצ םיא רעביא טָאה רעניד

 ,ןדליג עטיור

 לַאטש ןופ ןכָארקעגסױרַא זיא ןעדָאב רעטקָאד-יצידעמ ןופ וק יד

 -ונעג ןבָאה ךעלרעדניק ספלָאװ .ןירַא ףיוה סעשטיװָאבוקַאי ףלָאװ ןיא

 טשינ ךַאז יד זיא רעטקָאד םעד .ןײרַא לַאטש ןיא קירוצ וק יד ןביירט ןעמ
 טשינ עכעפלָאװ רעד טימ ךיז ןעלדיז ןעמונעג רע טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג
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 רעטקָאד רעד ןוא ,ןבילבעג קידלוש טשינ ךיוא זיא יז ;רעטקָאד השעונ

 ַא ןָאטעגנָא ריִא ןוא ןגָאלשעצ עכעפלָאװ רעד זיולב טשינ טָאה ןעדָאב

 -רעד ןעמוקַאב טָאה רעטקָאד רעד .ןגָאלשעצ ןַאמ םעד ךיוא רָאנ ,קנערק

 .ףָארטש-טלעג ַא וַאפ

 ןגעו טָאה סָאװ ,לרוחב ַא טאהעג ןבָאה שטירזעמ לחר ןוא םהרבא |

 סָאװ ,טקוקעגרעטנוא ןוא טרעהעגרעטנוא רע טָאה ,ןסיוו טלָאװעג ץלַא

 -ביר יורפ יד .סיקסנישטביר ןטסירק יד םינכש ערעיײיז ייב ךיז טוט'ס

 ריא רע טָאה ,רעטרעוו רָאּפ א טגָאזעגנײרַא רַאפרעד םיא טָאה אקטנישט

 ךיז ןבָאה סמהרבא יד טימ סיקסגישטביר יד .גנוצ ַא טלעטשעגסױרַא

 ןדייב ייז טָאה רעטכיר רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ןגָאלש ןעמונעג

 ,ןפָארטש-טלעג וצ טּפשמרַאפ

 ךי ןטימ ןגָאלשעג ךיז טָאה יקסוװעיַאמ טסירק רעוועשראוו רעד

 טדערעגּפָא טָאה רעזײל עכלעוו ,טסניד ַא בילוצ שטיוװָאפעזוי רעזייל

 ,ןיקסוועיאמ ןופ

 -לעװ ,שטיװעלָאמס םהרבא רעזעלג רעד טָאה ןטינשעגּפָא טכעלש

 טָאטשנָא ,יקציווָאנ ינָאטנַא רַאה םעד ןביוש טלעטשעגניירא טָאה רעכ

 םיױק טָאה רע זַא ,עטסעפ עכלעזַא ןוא ּפעלק ןגירקעג רע טָאה טלעג

 ,טנאה רעד טימ ןריר טנַאקעג

 ץלעדייא טלעטשעגניײרַא טָאה סָאװ ,שטיווָאקדוי ָאקשרעה ךיוא
 וצ ןעמוקַאב טָאה ,יקסווָאכושז ?ןבושח,, םעד ןופ גניר םעד ןיא רענייטש
 -ַאב רע טָאה ,ךָאנ טנָאמעג טָאה רע ןעוו ,ראפרעד רעבָא ,טלעג קיגיײװ
 ,ןגָאלשעג טוג ןעמוק

 אשװֲאמ רַאדנערַא רעװָאלװַאּפ רעד טַאהעג ךיוא טָאה לזמ  ַאזַא
 רעד רעירפ םעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .שטיװָאקשזרעי
 ענייז טפיוקרַאפ טאהעג טָאה רע ןעמעוו ,יקסווָאקשיש דלעהילבעז ןטנָאמ
 שילױוּפ טָאטשנָא ןוא ןגָאלשעגנָא טוג םיא טָאה יקסוװָאקשיש ,ןסקָא 7
 .,סלבור עשיטור ןבעגעג םיא טלעג

 "שלרע,, רעד .סבקעי הוח ןרָאװעג ןגָאלשעצ ךיוא זיא הינק ַא ייב

 ַא טימ טגנַאלרעד ריא טָאה יקסווָאמיזאר קינדאלעשט רעשיבצק "רעכ

 שנעגנודעגסיוא ןיוש סָאד ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה יז תמחמ ,שטייב

 .שיילפ קיטש
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 ןָא ךיז ןביוה עכלעוו ,תוישעמ עשימָאק ןייק טשינ ךיוא ןלעפ סע

 ,קירעיורט ךיז ןקידנע ןוא ךעליירפ

 -ארּפ שאמָאט *ןלעדייא,, םעד טימ ןפָארטעג טָאה ארונ השעמ ַאזַא

 ןטימ דיי ןקנארק םעד ,ןטנאקַאב ןייז ןכוזַאב ןעמוקעג זיא רע .יקסוועש

 ןעלציוו ןעמונעג טייהנגעלעג רעד ייב ןוא ,וועשטניּפ ןופ קעוועל ןעמָאנ

 ,רעמיצ ןיא ןענופעג דָארג ךיז טָאה סָאװ ,דיי ןטייווצ ַא רעביא ךיז

 ןרעשּפָא םיא טעװ רע זַא ,טָארדעג ןוא ,ןשטיװָאקסָאמ קעשרעה ונייהד

 "רעד םיא טעוװ רע זַא ,טרעפטנעעג קעוועל םיא טָאה ףיורעד .דרָאב יד

 -נָא טלָאמעד ןטיול טָאה שאמָאט ןכלעוו ,"ּפָאצראה,, םעד ןרעשּפָא רַאפ

 עקַאט םיא  טָאה וניבל וניב ,ןגָארטעג גהנמ ןשיזיוצנארפ םענעמונעג

 -עג םוצ ןעגנַאגרעד זיא ןינע רעד ,רָאה לסיבַא ןרָאשעגּפָא טסירק רעד

 ,טכיר

 רָאט דיי ןייק טימ זַא ,טסווװעג טשינ טָאה אקצינעש ןרעקנעש יד

 טימרעד ןוא לטיה סָאד ןעמענּפָארַא ךרוד סאּפש ןייק ןביירט טשינ ןעמ

 יד ץיוו ַאזַא בילוצ טָאה שטיווָאנאמלעק קחצי 'ר .הרבע ןא ןייז םרוג

 יורפ יד ןוא שטעּפ וצ ןעגנַאגרעד זיא סע .טלדיזעגסיוא טוג ןרעקנעש

 .ףָארטש ןלָאצ טזומעג טָאה אקצינעש

 "על "רערעש,, ןשידיי םוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןלעזעג עכעלטע

 ןויוא ןיא ןפראוונײרַא םיא טלָאװעג ץיוו השעמ ןוא שטיװעקנַאב קעוו

 "יט סקעװעל עקינייא ןכלעוו תעב ,געלשעג ַא ןעוועג םרוג ןבָאה ,ןײרַא

 "עג יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןרָאװעג ןכָארבעצ ןענעז םירישכמ ערע

 ,ףָארטש ןלָאצַאב ךָאנ וצרעד ןוא ןציז ןייג טזומעג ןבָאה ןלעז

 טניימ ןעמ יװ -- ןעוװעג טשינ רעבָא ןענעז ןדיי עקיטלַאמעד יד

 ןרעפטנע ןוא ןגָאלש ךיז ןזָאל סָאװ ,סעקשעמעל -- ךעלטנייוועג סָאד

 -קאפ עקינייא ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענעז ןטקא יד ןיא .רעלאפנָא יד טשינ

 -נגעקטנַא שיגרענע ץנַאג ךיוא ךדיז ןגעלפ ןדיי זַא ,ןזײװַאב סָאװ ,ןט

 / .רעלאפנָא יד ןלעטש

 ,טָאה יקסניווערג ןועמש "רעלעדייא,, רעד זַא ,ןפָארטעג טָאה טָא

 -נענעק טשינ .קנעש רעד רַאפ ריב ןעקנירט ןדיי יװ ןעזעג ,קידנעייגכרוד

 ,טגָאזעג ןוא ןעלדיז ןדיי יד ןעמונעג רע טָאה ,תחנ ַאזַא ןעניגרַאפ ייז קיד

 ףיורעד .טינש םייב ןפלעה ןוא קעטנָאיאמ ןיא םיא וצ ןעמוק ןלָאז יז זא

 ,ןָאטעג-נָאז ַא ,שטיװָאלאדג רעזייל ,ןדיי עטקידיײלַאב יד ןופ רענייא טָאה
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 םוצ ןשטנעמ ןבָאה ףראדַאב ןוא ןישאר ןיא רעדלעפ טָאה רע ךיוא זא

 יקסניווערג .געלשעג רעקיטולב ַא ןרָאװעג זיא "טינש,, םעד ןופ .טינש

 רעד טימ םדוק ןדיי םעד ןגָאלש ןעמונעג ןוא שטייב יד טּפַאכעג טָאה

 -עגנײרַא ךיז ןבָאה'ס .שטייב רעד ןופ לטנעה ןטימ ךָאנרעד ןוא שטייב

 זיא ףוס רעד .געלשעג רענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא ערעדנַא טשימ

 .ףָארטש-טלעג ןכיוה ַא ןלָאצ טזומעג טָאה יקסניווערג זַא ,ןעוועג

 -אינָאּפ "רעלעדייא,, רעד תעב ,ןכָארבעגסיױא ךיוא זיא געלשעג אזא

 עטאט רעד .דניק שידיי ַא שטייב רעד טימ ןָאטעג ץעז ַא טָאה יקסווָאט

 ןפָאלעגסױרַא ןענעז'ס .דלאוועג ַא טימ סױרַא זיא םענעגָאלשעג םעד ןופ

 -- ?טכַאלש עסיורג ַא ןרָאװעג זיא'ס,, ןוא סעצינָאלק טימ ןדיי ךס א

 | .ןלעווק יד ןיא רימ ןענעייל

 "ךעלעדיא, רעד תצעב ןכָארבעגסיױא ךיוא זיא טכאלש ןימ ַאזַא

 רעדינש ןשידיי םעד הסיפת ןיא ןעמענ ןעמוקעג זיא יקסוועלעומאס

 ,ןהמלש

 סָאד ןבָאה רימ יװ ,ןדיי ןבָאה ןטסירק ערעטכינ רַאפ זַא ,ךָאד המ

 יקסנישטבָאד .םירוכש רַאפ ןכש לכמ ,טאהעג ארומ טשינ ,ןעזעג ןביוא

 טעּפעשטרַאפ טָאה רע .רבח ןייז טימ ןעגנַאגעגמײהַא טייהרערוכיש זיא

 -נײרַא ןוא סיוטש ַא ןָאטעג ,טכארטעג גנַאל טשינ רענעי טָאה ,ןדִיי ַא

 -בָאד .געלשעג ַא ןכַארבעגסיױא זיא סע ,ןײרַא לאנאק ןיא םיא ןפרָאװעג

 ןלָאצ ךָאנ טזומעג רָאנ ,ןגָאלשעג ןגירקעג זיולב טשינ טָאה יקסנישט

 .ור עכעלטנפע יד ןרעטש ןרַאפ ףָארטש-טלעג ַא

 עדַאיל ַא ייב .סרעלקעמ עשידיי יד טַאהעג ןבָאה ןבעל רעטיב ַא

 -טשינ ןה ןוא עשיצירּפ ןה ,רעבעג-טיורב ערעייז ןופ ייז ןגעלפ טייהנגעלעז

 שטיװָאקװעל אקרָאיַאמ טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןגָאלשעג ןגירק ,עשיצירּפ

 -ערָאבעג,, םעד ןוא ףָאהגניליװ ןאטיּפַאק ןשיסור םעד ןשיווצ טלטימרַאפ

 א ןגעו ,זיירק רעצישזנעטס ןופ יקסיָאװ םעד .,יקסװָאטנעמָאכ "םענ

 -קעמ רעשידיי רעד טָאה החרט ןייז רַאפ .ןדליג עטיור 1635 ןופ האולה

 ןעמונעג רעבָא ךיז טָאה רע ןעוו .ןדליג עטיור 0 ןעמוקַאב טלָאזעג רעל

 תואּפ ןוא דרָאב םייב ןסירעג ,ןגָאלשעג ץירּפ רעד םיא טָאה ,טלעג סָאד

 קילדנעצ ַא רעביא ןופ ךשמ ןיא ןוא רעטופ ןייז םיא ייב ןעמונעגוצ ןוא

 -עג סָאד .טיורב ןוא רעסַאװ ףיוא טסערַא - טאווירּפ ןיא ןטלאהעג געט/

 דיי םעד טכער סָאד טנקסּפעגוצ טָאה טכיר



 םולבל7ענניר ?אונמע 04

 רע ,ןשטיווָאקרעב קעשרעה טימ טריסַאּפ טָאה השעמ עכעלנע ןַא

 טָאטשנָא .יקצנעלַאב טנעילק ןייז רַאפ האוולח ַא טימַאבסיוא ךיז טָאה

 זיולב ,טגָאז רע יו ,רעדָא ,ןגָאלשעג רָאג רענעי םיא טָאה ,טייקרַאבקנאד

 ,קישטנאק ַא טימ טעשארטסעג

 -ניכָאב "ןלעדייא , םעד טרעלקעמעגסיוא טָאה שטיווָאקוװעל קערעב =

 6 ןפרָאװעגוצ םיא טָאה רענעי רעבָא ,דירי רעגארּפ םעד ףיוא ןסקָא יקס

 זא .ןעגנאגַאב ךיוא דיי םעד ןָא ךיז טלָאװ רע זַא ,טהנעטעג ןוא ןשָארג

 רענעי םיא טָאה ,ןשָארג רָאּפ יד ןעמעננָא טלָאװעג טשינ טָאה דיי רעד

 -סּפעג טָאה טכירעג סָאד סָאװרַאפ .ּפָאק ןרעביא ןקעטש ַא טימ ןבעגעג

 רַאפ דוס ַא ןביילב ןיוש טעװ ,ףָארטש ןלָאצ ןפרַאד םידדצ עדייב זַא ,טנק

 ,טייקיבײא רעד

 ןבעגעג טלעג טָאטשנָא רעירפ טָאה סָאװ ,יקציוװָאנ רעבלעז רעד |

 ןרַאפ ץרא ךרד ןייק טאהעג טשינ ךיוא טָאה ,ןקעטש ןטימ רעזעלג םעד

 ןלַאפעגנָא םיא ףיוא זיא רָאנ ,שטיוװָאקוװעל בקעי רעלקעמ ןכעלגיניק

 ,המודכו רעדער ,סנקעטש טימ םיא ןגָאלשעג ןוא וועשיראקס ועטניה

 ּפאט, רעד .שטיוװעלעַארזיא המלש טימ ןעוועג זיא רעקירעיורט רָאנ

 וצ ןעמעװ טימ אנוש ןייק טאהעג טשינ טָאה גינעה יעשזדנא "רערעפ

 טָאה ,תומחלמ ןייק טריפעג טשינ ןלוּפ ןיוש טָאה טלָאמעד לייוו ,ןפמעק

 דיי ןטנּפָאװַאב טשינ םעד .ףיוא ןסָאגעגסױא טומ ןשירענלעז ןייז רע

 .סקיב רעד טימ ןסָאשרעד םיא ןוא

 טָאה -- ,("יינש ןטשרע ןופ טכער סָאד,) .'וט5 קצוזמגס וע"
 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעדוטס רעודאּפ יד ןופ עיגעליווירּפ יד ןסייהעג

 ןדיי יד ןפראווַאב ןוא ָאטעג ןשידיי ןיא ןעמוק יינש ןטשרע םייב טכער

 אנקתמ ךיז טָאה יקסוװָאסָאק ץירּפ םעד ןופ טפַאשרעניד יד .יינׂש טימ

 םעד ןליוק-יינש טימ ןפרָאװַאב ןבָאה ןוא ןטנעדוטס רעודאּפ יד ןיא ןעוועג

 ןגייוושרַאפ טשינ ןסָאלשַאב טָאה ןמלז 'ר .שטיוועלומש ןמלז דיי 'וענבוד

 ךיז ןגָאלקרַאפ וצ ידכ ,ץירּפ ןופ ץאלאּפ ןיא קעװַא זיא ןוא הלווע ןייז

 ,ןזָאלעגנײרַא טשינ רעבָא םיא טָאה ןעמ .רעניד יד ףיוא תיבה-לעב ןרַאפ

 םעד טָאה טכירעג סָאד .ּפעלק ןבעגעגוצ ךָאנ םיא טָאה רעצייווש רעד ןוא

 - י יט ,טפָארטשַאב רעצייווש



| | : 

 98 עט ביש עג ןע 9 טיפ ַאק

 וצ ןײגרעבירַא ךיוא רָאנ ,ןקידיײיטרַאפ זיולב טשינ ךיז ןגעלפ ןדיי

 -אפנָא םעד רַאפ ןקידנע שיגארט לָאמַא ךיז טגעלפ סָאװ ,עוויסנעפָא ןא

 אקנאשטש ףרָאד ןופ עמשטערק רעשידיי רעד ןיא זיא ,לשמל ,ױזַא .רעל

 "יטש ַא טכַאמעגנָא ןוא קערַאש רעּפסַאק רעױוּפ רערוכש ַא ןעמוקעגניירא

 -סױרַא טנלָאשט םעד ךיוא רע טָאה ערעדנַא ןשיווצ .בוטש ןיא ןברוח לק

 ךיז ןוא החיצר אלמ ןרָאװעג זיא רעמשטערק רעד .ןוויוא ןופ ןפרָאװעג

 -ַאש זַא ןעוועג זיא טאטלוזער רעד ,ןלזג ןרוכש םעד ןגָאלש ןפרָאװעג

 ףיוא לכש טאהעג רעבָא טָאה דיי רעד .ןברָאטשעג ןדנווו יד ןופ זיא קער

 10) גנוקידעשטנַא רעסיוועג ַא ןגעו החּפשמ רעד טימ ןרעוו וצ הוושומ

 ןעמ לייוו ,ןעוועג גונעג ,סיוא טזייוו ,סָאד זיא טכירעג ןרַאפ ןוא (רעלָאט

 ,ףָארטש ןייק ףיוא טּפשמרַאפ טשינ רעמשטערק ןשידיי םעד טָאה

 עשרַאװ ןופ לייט ןקיטנייה ןוא ףרָאד ןקילָאמַא םעד ןופ אווָאמָאלש

 ןעוועג דשוח טָאה יז .קאזָאק ַא ענעדיי ַא ןעוועג זיא --- ווודזאיוא ---

 ריא טעבנגעגוצ טָאה רע זא ,שטיוועקרוזאמ רעּפצַאק ?ןטמירַאב,, םעד

 טעװ טכירעג סָאד ןענַאװ זיב טראוועג טשינ יז טָאה -- וק עצראווש

 .סרעגעלש עשידיי הרבח ַא ןעגנודעג טָאה רָאנ ,ןיד'קסּפ ַא ןבעגסױרַא

 עגקעװַא ןוא ןדנובעג ,הריד ןייז ןופ ןעמונעג ןשטיוװעקרוזַאמ טָאה ןעמ

 ןוא טסערַא ןיא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה ָאד .עכעמָאלש רעד וצ טריפ

 ןיא ןגָאלשעגנײרַא ןעוועג זיא סָאװ ,דָאר ַא וצ ןוא שיט םוצ ןדנובעגוצ

 טימ ןגָאלשעג ןוא סיפ יד טימ טנעה יד ןדנובעג םיא טָאה ןעמ .דרע 'ועד
 .רעזיה ענעדײשרַאפ רעביא םיא טריפעג םעד ץוח ַא ןוא קישטנַאק ַא
 זיא ןיד-קסּפ רעד .טסערַא-טאווירּפ ןיא ןסעזעג ױזַא רע זיא געט יירד
 ןעמוקַאב עכעמָאלש יד טָאה ה"סב .רעברַאה סקירעביא ןייק טשינ ןעוועג
 עג טָאה הרבח:רעגעלש יד סָאװ ,ןפָארטש יד רעסיוא הסיפת ןכָאװ 2
 ,ןגירק

 -- ,אמסטאטש ןייק רַאפ טַאהעג ארומ טשינ טָאה עכעמָאלש יד

 ןזיועגסױרַא רעבָא טָאה ראדנערַא רעשידיי סיקסרימָאבול טשריפ םעד

 ,ץירּפ ןייז ןופ ץוש םעד ןיא ןעוועג רעכיז רע זיא אמתסמ .טומ רעמ ךָאנ

 -וָאשלֶא "םענעריובעג טוג,, םעד ףיוא טנאה ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רע

 ,דרעפ ןייז םיא ייב ןעמונעגוצ ןוא יקס

 תשא הרש ןרעקנעש רעד ףיוא ןרעדנוװ וצ ךיז זיא רעמ ךָאנ

 זַא ,זױלב טשינ ןפרָאװעגרַאפ יקסרעקעיש טסירק םעד טָאה יז ,יכדרמ
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 ,ןמוזמ רַאפ ווושרעדנא ץעגרע ןוא גרָאב ףיוא ןפנָארב רע טפיוק ריא ייב

 .רענייצ "ענמערָאפ טשינ; ענייז ןופ ןקזוחּפָא ןעמונעג ךָאנ טָאה רָאנ

 טָאה טכירעג סָאד .ןגָאלשעצ טוג ראפרעד ענעדיי יד טָאה יקסרעקעיש

 ,הסיפת ןכָאװ 3 ףיוא טּפשמרַאפ םידדצ עדייב

 טנַאמרעד ָאד ףיואד ןעגנויצַאב עשיליוּפ - שידיי ןגעוו ןדייר רימ זַא |

 -גייא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ זיא ףושיכ ןשידיי ןיא ןביולג רעד זַא ,ןרעוו

 -קנַאס ךעלטנפע ןגָאז וצ ױזַא סָאד טָאה טכירעג סָאד וליפַא .טלצרָאװעג

 ןדי רעוועשראוו םעד רָאפ טפרַאװ טכירעג-קעלאשראמ סָאד .טרינָאיצ

 סרעזייל זַא ,טלעטשעגטסעפ  רָאלק טָאה גנושרָאפסיױא יד , זַא ,ןרעזייל

 ַא ןעניפעגוצסיוא ידכ ,ףושיכ טימ טצונַאב ךיז טָאה יורפ ענעברָאטשראפ

 -עגּפָא טשינ ןופרעד יורפ ןייז טָאה רעזייל יו ױזַא ."ךאז ענעריולרַאפ

 רעד רַאפ סענווירג עשילױוּפ 100 טימ טפָארטשַאב רע טרעוו ,ןטלַאה

 א, טָאה רעזייל זַא ,םעד ןיא סע ךיז טָאה טלדנאהעג .עסאק-קעלאשרַאמ

 -ילעדא,, םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא "יורפ ןייז ןופ טקניטסניא םעד קנאד

 | .לרעגייז ַא סעּפע ןעמונעגוצ טָאה רע זַא ,דשח ַא יקסנאנזָאּפ *ןק

 רעטקָאד ףיױה רעכעלגיניק רעד ,טימעסיטנַא רעטנאקאב רעד

 ןשיוצ ךיוא טָאה ,ה"י ןט17 ןיא טבעלעג טָאה סָאװ .,יקסוװָאקסעלש

 -- ןדיי יד .ףושיכ ןגעו ןסעגרַאּפ טשינ ןעגנוקידלושַאב גראב ןייז

 סעיסעס-םייס יד רַאפ עשראוו ןייק ףיונוצ ךיז ןעמוק סָאװ --- רע טביירש

 ןוא ןטַאטוּפעד ערעדנוזַאב יד וצ ךעלעגענ ךעלשייק רעדנאנאפ ןגָארט ןוא

 ףושיכ ןָא יז ןעוט --- םוקנָא ןכעלקילג ַא יז קידנשטניוו ,ןרָאטאנעס

 םעד  ייז ייב ּפֶא יז ןעמענ ףליה רעייז טימ .ךעלעגענ עקיזָאד יד ךרוד

 ,לכש

 . םינינע עזעינילער .תוחמש ,ןבעל-ןעילימַאפ (ב

 רימ עכלעוו ףיוא ,ןלַאירעטַאמ-סטכירעג יד ןופ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 ןגעוו ןסיוו סָאװ קיניײװ ןעמ ןעק ,טעברַא רעזדנוא ךמוס רקיע ועד ןענעז

 ןבעל-ןעילימַאפ עשידיי סָאד ןעזעגסיוא ךעלטנגייא טָאה סע יװ ,םעד

 ןופ ןטײזױטָאש יד ןגעוו ןלַאירעטַאמ לטניב עניילק סָאד זַא ,ןכער ךיא

 יָאנַאק שממ ,עטנאקאב סָאד ןרעדנע טשינ ןעמ ןעק החּפשמ רעשידיי ַא

 ןעק ָאד .ןבעל ןקידתועינצ ,ןקיטייצרַאפ-םורפ םעד ןגעו דליב עטריזינ



 ק םצ
 לישטיײז .ס . ַאטַאֿב

 ו 8 מרופ רצ שי ך די
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 -עטשַאב ללכה ןמ אצוי רעד זַא ,ןגָאז טייקטסעפ רעלופ רעד טימ ןעמ
 ,ללכ םעד טקיט

 םעד ןופ גנַאזעג-ביול םעד רעמכָאנ טקיטעטשַאב גנוניימ עקיזָאד יד
 -תועינצ:שידיי ,טייקמורפ רעשידיי ,ןדיי םעד דובכל ץעלאמאהאב חלג
 חלג סלַא .המודכו ןעקנירט ןיא טייקנטלַאהעגנייא ,ןבעל-ןעילימַאפ קיד
 רערַאבלטיממוא רעד ןופ טנעקעג ןבעל עשידיי סָאד רע טָאה עגארפ ףייא
 וצ טשינ זיא דליב סָאד זַא ,ןענעכער רעבירעד ןענָאק רימ .עיצַאװרעסבָא
 -םעלקריװ רעד טימ םכסהב ךיז טניפעג סע זַא ,טריזילַאעדיא קרַאטש
 .טייל

 ןופ רעיומ ןטסעפ םעד ןיא .עקיריא סָאד ןָאטעג רעבָא טָאה טייצ יד
 ,עיינ ןסײרנײרַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םיגהנמ ןוא םיללכ ענעמונעגנָא
 -ַאב ךיז ןבָאה .ַא .א תורקפה ,תורכש ,ײרעליּפשןטרָאק .ןטניוװ ענרעדָאמ
 ןרָאװעג זיא ןבעל-ןעילימַאפ עשידיי סָאד .ןדיי רעװעשרַאװ יד ייב ןזיִיו

 | ,רעיירפ לסיבַא |
 -שיו רעקירָאטסיה רעשיליוּפ רעד ךיוא טקרעמַאב עקיזָאד סָאד

 ןופ ףוס םייב טקרעמַאב ןעמ, :םעד ןגעו טביירש רעכלעוו ,יקסוועיז
 -ןעד ןופ טרַא םעד ןיא גנורעדנע עקידנטײדַאב ַא ןדיי ייב ה"י ןט'8
 -ינייו טָאה ןעמ .רעיירפ ןרָאװעג זיא ןעיורפ לָאצ עקידנטײדַאב ַא .ןעק
 טָאה ןעמ .םיגהנמ עזעיגילער ףיוא ןוא םימרח ףיוא טגיילעג טכַא רעק
 טָאה ןרעטלע יד ןופ ןליוו רעד לייוו ,עביל סיוא טַאהעג הנותח ןטלעז
 -ַאב ךיז ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא .רעדניק יד ןופ לרוג םעד טמיטשַאב
 ."תוביס ערעדנַא בילוצ רעדָא עביל בילוצ ןטג ןזיוו

 -יימ סיקסוועינשיוו זייוולייט ןקיטעטשַאב סָאװ ,ןטקַאפ יד ןענעז טָא
 | ,גנונ

 יד ןופ רעטערטרַאפ סלַא ,שטיװָאקרַאמ רעזייל זיא 1768 רָאי ןיא
 -ָארּפ ןייז ןדלָאמעג טרָאד ןוא ןײרַא טכירעג ןיא ןעמוקעג ,ןדיי רעגארּפ
 ןדמערפ ַא ץוש ריא ןבעגעג טָאה טכַאמ-סטכירעג יד סָאװ ,םעד ןגעק טסעט
 ,ךורבעהע ןיא טגָאלקעגנָא זיא סָאװ ,דיי

 ַאלימ לדיימ-טסניד םעד טימ טריסַאּפ טָאה השעמ עטואימ ךָאנ ַא
 שטיווָאסנאמ קעשרעה דיי רעװעשרַאװ ַא ייב טנידעג טָאה יז ,שטיווָאקדוי
 -לעב ןפיוא ןלַאפעג זיא דשח רעד .ןרָאװעג רעגנַאװש םיא ייַּב זיא ןוא
 לגניי-ןרעל ָא ,רשָא רעסיוועג א ,ףתוש ָא ךיוא ןעוועג רעבָא זיא'ס .תימה
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 ןבײרטּפָא לָאז רע ,רעשדלעפ ַא וצ ןעגנַאגעג יז זיא ,אלימ ,רעדיינש ַא ייב

 'רעה .ןדליג 2 וצ רשָא טלָאצעג טָאה ןטּפעצער יד רַאפ .ןָאירבמע םעד

 -שטערק ַא ןיא טקישעגקעװַא טסניד עקידנרעגנַאװש יד טָאה רעדיוװ קעש

 ךיז טָאה'ס .ןָאירבמע םעד ןבײרטּפָא טלָאזעג טָאה םַאבייה ַא ווו ,עמ

 םישמש יד טימ רע זיא .קידנעס רעד טסווורעד השעמ רעד ןגעוו רעבָא

 -רַאװ ןייק קירוצ טכַארבעגּפָארַא לדיימ סָאד טָאה ןוא ןפיולוצ ןעמוקעג

 ,ןרעווש ףרַאד שטיווָאסנאמ קעשרעה זַא ,טנקסּפעג טָאה ןיד-תיב סָאד .עש

 ןוא ןאלימ טימ ןעגנואיצַאב עכעלטכעלשעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע זַא

 .ןָאירבמע םעד ןביײרטּפָא וצ םאבייה יד טלעטשַאב טשינ ךיוא טָאה רע זַא

 טָאה יז ןוא טסניד ןייז טימ ןעוועג הוושומ וניבליוניב טָאה קעשרעז

 רַאפ ,יירד עלַא רעבָא טָאה טכירעג סָאד .העובש רעד ןופ טײרפַאב םיא

 .ףָארטש-טלעג ַא וצ טּפשמרַאפ ,תונז ןביירט

 טָאה ןוא רָאי 9 עצנַאג טרעיודעג טָאה סָאװ ,סעצָארּפ רעטייווצ ַא

 -לעוּפ ַא ןעוועג זיא ,ןטקַא:סטכירעג יד ןופ ןטייז רועיש ַא ןָא טלופרַאפ

 טימ טַאהעג הנותח ןבָאה ןעיורפ עגנוי סָאװ ,עידעגַארט רעד ןופ אצוי

 -ַארבַא לכימ דיי רעצשָאמַאז ןופ רעטכָאט יד ,רתסא ךיוא .רענעמ עטלַא
 ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה ,עשרַאװ ןיא טניוװעג טָאה רעכלעוו ,שטיװָאמ

 ,יורפ רעטשרע רעד ןופ רעטכָאט ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,קעשַאמ ןטלַא ןטגעג

 ,סכעלקילג ןייק ןעוועג טשינ רעבָא זיא קלָאפרַאּפ ןופ ןבעלנעמַאזוצ סָאד

 .ןכַאז ענעדישרַאפ בילוצ טגירקעג רדסכ ךיז טָאה ןעמ

 -עגנוי טימ טגנערברַאפ יז זַא ,בייוו ןייז ןפרָאװעגרָאפ טָאה קעשַאמ

 לייט ַא טימ, ,ןטַאט ריא ןופ הריד רעד ןיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש טייל

 רע טפרַאװ רעטייוו .?תודיחיב ןעגנערברַאפ וצ טַאהעג ביל יז טָאה וליפַא

 בלעוועג סנַאמ ריא ןופ ןעמונעגסױרַא ןכַאז ךס ַא טָאה יז זַא ,רָאפ ריא

 ןטלַאהעג טשינ יז טָאה ןַאמ םעד .ןטַאט ריא וצ ןגָארטעגקעװַא סע ןוא

 ,םיא ןגעוו טגרָאזעג טשינ ,טלדיזעג םיא טָאה יז ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו

 דמעה ןייא ןיא ןבילבעג ךעבענ זיא רע ,ןעמונעגוצ ץלַא םיא ייב טָאה יז

 ַא טַאהעג ביל רתסא טָאה ללכב .רעטכיר יד רַאפ ןַאמ רעד ךיז טגָאלק ---

 יבגל ןעקרתסא ןופ ןפרווורָאפ לטעצ סָאד .המודכו ךיז ןצוּפ ,ןָאט וצ בעל

 ,ןצמק ַא זיא רעריא ןַאמ רעד .סניילק ןייק טשינ ךיוא רעבָא זיא ןַאמ ריא

 טעשַארטסעג יז טָאה רע ,הריד יד טצייהעג טשינ רֹע טָאה טסערפ יד ןיא
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 -רַאפ ןוא גנוריצ סָאד ריא ייב ןעמונעגוצ טָאה רע ,זָאנ יד ןדיײנשּפָא טימ;

 ,רעטכָאט ןייז סע ןבעגעגקעװַא רעדָא טצעז

 -רָאפ עפּרַאש רָאג ןעמעננָא טפָא טגעלפ קלָאפרַאּפ ןשיווצ ףמַאק רעד

 יורפ ןייז ןזָאלנײרַא טלָאװעג טשינ קעשַאמ טָאה ,לשמל ,לָאמנייא .ןעמ-

 סע ןוא ןדיי עכעלטע ךָאנ טימ ּפָארַא עטַאט רעד זיא ,ןיירַא בוטש ןיא

 .געלשעג קיטייזנגעק ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 תוצרא עברא דעו ןופ טכירעג סָאד ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןינע ןטימ

 "ירד ןוא 1767 רָאי ןופ ןיד-קסּפ רעטייווצ רעד .(176376-27) עצילוּפ ןיא

 .םולש ןייק טכַאמעג טשינ ךיוא ןבָאה 1769 רָאי ןופ עשרַאװ ןיא רעט

 ןַאמ ריא וצ ןעקרתסא ןופ העיבת יד ,קלָאפרַאּפ ןטגירקעצ םעד ןשיווצ תיב

 -עג טָאה רעדיו קעשָאמ רעריא ןַאמ רעד .ןדליג 8000 ןפָארטַאב טָאה

 ןעמֹוקַאב טשינ טָאה רע לייוו ,טלעג סױרַא רָאג טמוק םיא זַא ,טהנעט

 ,ןדנ םעד טלָאצעגסיױא

 -עג ךיז טָאה קלָאפרַאּפ סָאד ןכלעוו רַאפ ,טכירעג-קעלַאשרַאמ סָאד

 -רעדנַאנופ לָאז רע ןיד -תיב רעוװָארגנעװ םעד ןבעגעגרעביא טָאה ,טנדָאל

 -ייא רעד ,רעווש רעד :עלַא ןענעז רעבָא לייוורעד ,ליונק םעד ןרעטנַאלּפ

 ןרַאפ ןרָאװעג טפָארטשַאב רעפלעהטימ ערעדנַא ךָאנ ןוא רעטכָאט יד ,םעד

 .ור עכעלטנפע יד ןרעטש

 טָאה קעשַָאמ .טקידנערַאפ טשינ ךָאג ךַאז יד ךיז טָאה רעבָא טימרעד

 ריא טימ טָאה רע .טַארַאפ ןיא יורפ יד טקידלושַאב רעטעּפש רָאי ַא ןיא

 ןראוועג רעגנַאװש יז זיא עלייוורעד ןוא טבעלעג טשינ טייצ ערעגנעל ַא

 טכירעג סָאד .סַאפקנופ קעוװעל רעליוווי ןטימ דניק ַא טַאהעג וליפַא ןוא

 -עּפַא ןבָאה םידדצ עדייב .תוליכר רַאפ אמתסמ ןקעשָאמ טפָארטשַאב טָאװ

 ןגנַאל" ןרָאי םעד ןופ ףוס רעד ןרָאװעג זיא סָאװ .לייטרוא םעד ןגעק טריל

 | ,טסוװַאב טשינ זיא ךוסכטס-החּפשמ

 תורכש ןופ ןלַאפ ,ןטלעז ץנַאג םגה ,טלַאמעד ןפָארטעג ןבָאה'ס

 -שרעה שיווייפ רעלדנעה-דרעפ רעד ךיז טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןדיי ןשיוצ

 ,יורפ סעשטיווָאפלווװ דוד טקידיײלַאב טייחרערוכש ןוא טרוכשעגנָא שטיווָאק

 ,רעביירש סרעוועקטיבז לאומש ןעוועג זיא גנוי-בעל ַא ןופ ּפיט ַא

 ןעיורפ ףיוא ,ןטרָאק ןיא טלעג ןרױלרַאפ טָאה רע, :שטיווָאפלוװ לדנעמ

 -עג ןיא ןשטנעמ םיא ןגעװ ןלייצרעד --- "טביולרעד ךיז ךס ָא ללכב ןוא
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 טכייל ךיוא םיא זיא סע ,ןעמוקעגנָא טכייל םיא זיא טלעג סָאד , .טכיר
 | ."ןעגנַאגעגקעװַא

 -נייק םגה ,עשרַאװ ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעוועג זיא ךעליירפ

 עיינ ַא סױרַא טשינ ןגרָאמ טעװ יצ רעכיז ןעוועג טשינ דיי ןייק זיא לָאמ

 רעדיוו ןוא ןקעטשרעדנַאװ םעד ןעמענ ןפרַאד טשינ טעװ רע ןוא הריוג

 טשינ טָאה סָאד יװ ,גָאט-רעטניװ ןטלַאק ַא ןיא וליפַא עשרַאװ ןזָאלרַאפ

 עג זיא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג רעבָא זיא ןעמ גנַאל יװ .טריסַאּפ לָאמנייא

 ,ךעלטעצ-גָאט יד ןלייצרעד לסיבַא זדנוא ןענָאק םעד ןגעוו .ךעלמייה ןעוו

 טָאה ,עשרַאװ ןיא לַאגעל ןעניווװ טלָאװעג טָאה סָאװ ,דיי רעדעי עכלעוו

 ,ןפיוקסיוא טזומעג

 -רַאװ ןייק ןגעלפ רָאי סעדעי זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד תומישר יד ןופ

 -ַאמנצנוק ןליפַא ןוא ןטנַאידעמָאק ,ןטנַאקיזומ ,םינחדב ןעמוקּפָארַא עש

 "ותח תעב ןענידרַאפ רקיע רעד ןגעלפ סרעכאמ-ךעליירפ עקיזָאד יד .רעכ

 זדנוא טלייצרעד םעד ןגעוו .ייז רימ ןפערט ןעקנעש ןיא ךיוא רעבָא ,תונ

 -"רעדורב רעכעלטסירק רעד ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעצָארּפ ַא

 "בא ןטנַאקיזומ עשידיי ייווצ ןוא ןטנַאקיזומ ןופ (עינרעטַארפנַאק) טפַאש

 יז זַא ןעוועג הדומ ךיז ןבָאה עכלעוו ,שטיװָאדיװַאד קעשרעה ןוא םהר

 ןענעז "רעכערברַאפ, יד .תונותח ףיוא ןוא ןקנעש יד ןיא ןליּפש ןגעלפ

 2 ןוא ךעצ ןרַאפ ןדליג 6 ןופ ףָארטש-טלעג ַא ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ

 ןעוועג טרעוװרַאפ ַײז זיא םעד רעסיוא .עסַאק-יײצילָאּפ רעד רַאפ ןדליג

 .ךעצ ןופ שינעביולרעד ַא ןָא ןליּפש וצ

 ןטימ ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ רעיײגרָאפ יד ךיז ןענעגונגַאב ללכ-ךרדב

 -עלג ַא טָאה; סָאװ ,שטיװָאפעזוי םיכַאָאי זיולב .ךעלטעציגָאט ןפיוקסיוא

 ַא ףיוא טמוקַאב -- "לבמיצ ַא ןופ טלַאטשעג ןיא טנעמורטסניא םענרעז

 .רעטרע עכעלטנפע יד ןיא ןליּפש וצ טכער סָאד טייצ ךָאװ

 -ניא-טסכעה ןטימ דנַאלסױא ןופ *רעכַאמנצנוק, רעשידיי רעד ךיוא

 ,,36ז0810 1,046: 66 21606) ץעמ עד רעטָאל דרַאנרעב ןעמָאנ ןטנַאסערעט

 ענייז ףױא טָאה ,ןריּפַאּפ ענייז ןיא ןבירשרַאפ טייטש סע יװ ,חולג ַא

 .שינעביולרעד ןייק טפרַאדעג טשינ ןסנַאעס

 םינחדב ןוא ןטנַאקיזומ :סעירָאגעטַאק ייווצ ןופ ןענעז עקירעביא יד

 ןייק זיא 1793 רָאי ןיא .תונותח וצ רקיע רעד ןעמוק סָאװ = ,218:26::6)
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 .(ןָאזרעּפ 5) (*ןזיוּפ ןופ ןטנַאקיזומ עּפורט עצנַאג ַא ןעמוקענּפָארַא עגארּפ

 2 ייז ןופ ,ןָאזרעּפ טכַא :רערעמ ךָאנ ןעמוקעגּפָארַא ןענעז עשרַאװ ןייק

 ,ןלױּפ-סיורג ,(864:2062) ,ץנערעווש ןופ 5 ןוא ןזיױּפ ןופ

 שזַא טנַאקיזומ ַא טעשזדנָאלברַאפ עשרַאװ ןייק טָאה 1794 רָאי ןיא

 ,השמ קערעב ףליהעג ןייז טימ (םייח קעוועל) טרופקנַארפ ןופ

 רַאפ ןרעוו טכַארטַאב ןענעק סרעכַאמ-ךעליירפ עקיטלָאמעד יד תמחמ

 -עװש ייב ןבָאה סָאװ ,ןטסיטרַא-עניב עשידיי יד ןופ ןטסאלּפָאטָארּפ יד

 ןוא םלוע םעד ןכַאמ וצ ךעליירפ ידכב ,סרעייז ןָאטעג ןעגנוגנידַאב עו

 -סקלָאפ יד טקיטסעפרַאפ ןוא טײרּפשרַאפ ,טריזירַאלוּפָאּפ קיטייצכיײלג

 ;םלוע-ןורכזל ןעמענ ערעייז ןענעכייצרַאפ רימָאל זיא ,גנופַאש

 ;ןישזראדאנ ןופ ןחדב --- שטיװָאבוקַאי רעדנַאסקעלַא --- 1792 רָאי

 -ָאקשרעה קעשָאמ ,שטיווָאקוװעל קיציא ,שטיווָאקדוי יתבש -- 1793 רָאי

 ןיא ןטנַאקיזומ ,ץנערעווש ןופ ריפ עלַא --- שטיוװָאקרעב םהרבא ,שטיוו

 שטיווָאכוראב דוד ,שטיוװָאקרַאמ קעשרעה ,שטיווָאפלוװ קעוועל ;עשרַאוװ

 ןופ שטיווָאקוװעל דוד ;עשרַאװ ןיא ןטנַאקיזומ ,ןזיוּפ ןופ יירד עלַא ---

 ,טנַאידעמָאק ,טּפַא ןופ שטיװָאבוקַאי ףלָאװ ןוא טנַאקיזומ ,ץנערעווש

 | :עגארּפ ןיא 1793 רָאי = |
 ,שטיווָאקשרעה קעשַאמ ,שטיװָאפלָאװ קעוועל ,שטיווָאקוװעל קעציא

 ,ןזױּפ ןופ עלַא --- שטיוװָאקוװעל דוד ןוא שטיווָאכוראב םהרבא

 ער םעד ןגעװ םיטרּפ עקינייא ןעגנערב ךָאנ ךיא לעװ ףוס םוצ

 ,ןבעל ןזעיגיל

 טרָאטעג טשינ טָאה הליהק עשידיי עלַאגעל ןייק סָאװ ,םעד בילוצ

 יד טלעטשעגפיוא טָאה רעווָאקטיבז לאומש זיב ,ךיוא טָאה ,ןריטסיזקע

 ןלָאז ןדיי וװ ,לוש עכעלטנפע ןייק ןייז טרָאטעג טשינ ,עגַארּפ ןיא לוש

 ןעמ זיא אלימב .ןענעװַאד טזומעג רעבָא ןבָאה ןדיי .רוביצב ןענעװַאז

 ,ןלוש עלַאגעל-טשינ ןפַאש ןוא ץעזעג סָאד ןײגוצמורַא ןעגנוווצעג ןעוועג

 ,ןענעדרָאנײא ןדיי ןגעלפ ןטייקכעלרעייפ עזעיגילער ערעדנַא ךיוא

 "ניק ןוא ןעיורפ יו טקנוּפ ,טכַאמ רעד דצמ טָאברַאפ ןפיוא טקוקעג טשינ

 ךַארג סָאװרַאפ .ןזיוּפ ןעװעג זיא ,ןעמוק ןגעלפ יז ןענַאװ ןֹופ ,רטנעצ רעד (* |

 יענ טָאה עשרַאװ ןיא לייוו ,רַאפרעד רשפא .ןרעו טרעלקעגמיוא ךָאנ ףרַאד ןזיוּפ {וֿפ

 .ןליוּפיסיורג ןופ ןדיי לָאצ ערעסערג ַא טלדנַאװעג ןוא טלדנַאה
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 זיא רענעמ ערעייז ןעוו וליּפַא ,עשרַאװ ןיא ןייז טרָאטעג טשינ ןבָאה רעד
 ןגעלפ ױזַא --- טניווועג טרָאד יז ןבָאה ךָאד ןוא --- ,טביולרעד ןעוועג סָאד
 .תוחמש עכעלשידיי ײלרעלַא ןעמוקרָאפ עשרַאװ ןיא

 סָאװ ,ןדיי עּפורג ַא ןגעקַא 1764 ןופ טקַאיגָאלקנָא םעֶד ןיא ןיוש
 עשרַאװ ןיא ןעװַארּפ ןדיי זַא ,ךיז טדער ,עשרַאװ ןיא לַאגעלמוא ןעניווו
 ,קיזומ ןוא ץנעט טימ תוחמש ללכב ןוא תונותח ןוא ןתירב

 סָאװ ,עמשטערק רעד ןופ רַאדנערַא רעד טרעוו רעטעּפש רָאי ריפ

 ינגעק ןיא, זַא ,םעד ןיא טקידלושַאב ,וויל ןופ ןַאלעטשַאק םוצ טרעהעג

 "עשרַאװ טָאטש רעד ןופ ןגעליווירּפ ןוא ןצעזעג ,ןלַאזרעוװינוא יד וצ ץַאז

 -םוי ערעדנַא ןוא םיתבש עכעלטנפע ןדיי ערעדנַא טימ טרעייפעג רע טָאה

 יה | .עמשטערק ןייז ןיא םיבוט

 ןגעק סױרַא טערט טכַאמ יד סָאװ ,לַאפ רעקיצנייא רעד זיא סָאד = |

 ןיא ללכ ךרדב .ןלוש עשירָאזיװָארּפ עלַאגעלמוא ןופ ןענעדרָאנײא םעד

 ןדיי עירָאגעטַאק רעסיוועג ַא קידנביולרעד ,טכַאמ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 יּפָא ןביולרעד טזומעג ךיוא יז טָאה ,עשרַאװ ןיא ןעלדנַאה ןוא ןעניוװ וצ

 ףיוא שינעבױלרעד ַא ןבעג טזומעג ךָאנ טָאה יז .רוביצב תוליפת ןטכיר

 -ַארּפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא לוש עלעיציפָא עטשרע יד ,לוש ַא ןדנירג

 ,רעוועקטיבז לאומש ןעוועג זיא רעדנירג ריא ,1781 רָאי ןיא ענג

 ןגעוו ךיז ןסיוורעד רימ .עשרַאװ ןיא ךיוא טריטסיזקע טָאה לוש ַא

 -רַאמ םעד רַאפ 1781 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעצָארּפ ַא ןופ ריא

 טכירעג-קעלַאשרַאמ סָאד זַא ,זיא טנַאסערעטניא ןוא ,טכירעג-קעלַאש

 "עג םעד ןגעק --- ןבָאה ןדיי רעװעשרַאװ יאמלה תומוערת ןייק טשינ טָאה

 .לוש רעד ףיוא לַאפנָא ןַא ןגעוו ךיז טדער סעצָארּפ ןיא ,לוש ַא --- ץעז

 ..יקסווָאקלוס טשריפ ןופ ץַאלַאּפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה לוש רעװעשרַאװ יד

 תעב לגיצ ןוא רענייטש טימ לוש יד ןפרָאװַאב ןבָאה עכלעוו ,רעלַאּפנָא יד

 -נכערּפשטנַא טימ ןוא הסיפת טימ ןרָאװעג טפָארטשַאב ןענעז ,הליפת ועד

 .ןטקַא-סטכירעג יד ןופ זַא ,ןבעגוצוצ יאדכ זיא סע ,ןפָארטש-טלעג עקייז

 :רעלַאפנָא יד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה ןדיי יד זַא ,סױרַא טגנירז

 ןופ טכערדןיווװו יד ןגעוו ףמַאק רעפרַאש ַא טריפעג ךיז טָאה סע ןעוו

 ,,םייס ןטצעל ןופ עיסעס רעד תעשב ,1793 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןדיי יד

 .ַא טנייה ךָאנ ךיז טניפעג יַאנוד סָאג רעד ןיא; זַא ,טהנעטעג ןדיי ןבָאה
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 רעקיזָאד רעד ןיא זַא ןוא לוש עשידיי ַא ןעוועג לָאמַא זיא סע וװ ,רעיוט

 רעד .סעינָאמערעצ-טג ערעייז גָאט ןקיטנייה ןזיב ןדיי ּפָא ךָאנ ןטכיר לוש

 ,טָאטש-טלַא ףױא תמחמ ,רעכעלרעדנוװ ַא תמאב זיא טקַאפ רעקיזָאדז

 עשידיי ַא ןעוועג ה"י ןט-15 ןיא תמאב עקַאט זיא ,יאנוד סַאג רעד ףיוא

 טרעדנוה יירד טימ ןדיי יד ןבָאה ןענַאװ ןופ ,שודיח ַא רָאנ זיא'ס ,לושי

 ןעניוו טרָאטעג טשינ ךָאד ןבָאה ןדיי .םעד ןגעוו טסווװעג רעטעּפש רָאי

 לַאפ ןטסעב ןיא .רעזייה ןייק ןבָאה טרָאטעג טשינ ןבָאה ןדיי .עשרַאװ ןיא

 -רַאװ ןופ רעניווװגייא עכעלטסירק ייב ןעניווװ וצ ןעוועג טביולרעד ייז זיא

 טגערפעגּפָא סָאד ןבָאה טַארטָאטש רעװעשרַאװ ןופ רעטערטרַאפ יד .עש

 סָאד ,"ןטקַא ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז םעד ןגעוו; זַא ,רעטרעוו יד טימ

 עקַאט זיא ה"י ןט-15 ןתעב ,עשרַאװ ןיא לייוו ,קיטכיר טשינ רעבָא זיִא

 ,המודכו ןימלע-תיב ,לוש רעשידיי ַא טימ ,סַאג עשידיי ַא ןעוועג

 ןגעק סױרַא עקַאט ןטערט ןעגנונעדרָארַאפ-טכַאמ עקידרעטעּפש יד

 -רעד יד .עשרַאװ ןיא המודכו ןתירב ,תונותח ךיז ןכַאמ ןדיי סָאװ ,םעז

 ןבַאה ןדיי זַא ,רָאפ טעז 1781 רָאי ןופ עיצַאנידרָא-דיי רעד ןופ גנוצנַאג

 -ידרָא יד .המודכו ןתירב ,תונותח עשרַאװ ןיא ןעװַארּפ וצ טכער ןייק טשינ

 זיא טַאווירּפ ,ךעלטנפע ןענעװַאד וצ ןדיי טרעוורַאפ 1784 רָאי ןופ עיצַאז

 ,טביולרעד ייז טע

 "עג קרַאטש ןדיי רעװעשרַאװ יד זיא לוש רעלַאגעל ַא ןופ עגַארפ יד

 ןענעדרָאנײא ןגעװ טקעיָארּפ םעד ןיא רימ ןענעייל טָא .ּפָאק ןיא ןגעל

 טרָאד זַא ,(ןעעלַא רעמילַאזורעי עקידרעטעּפש) םילשורייייג לטעטש סָאד

 ןעמוקרָאפ טלָאזעג ךיוא ןבָאה לטעטש םעד ןיא ,לוש ַא ןעיוב ןעמ לאז

 -ַאב םעד ,טשריפ םעד ןלָאצ טפרַאדעג ןבָאה ןדיי יד סָאװ ןופ ,תונותח

 ,לָאצּפָא ןרעדנוזַאב ַא ,לטעטש םעד ןופ רעציז

 ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ ןבעל ןזעיגילער םעד ןגעװ ןדייר רימ זַא

 "תבש ירמוש, ןייק טלָאמעד זיא סע םגה זַא ,ןרעװ טנָאמרעד ָאד לָאז

 טשינ ידכ ,רעביירטנָא סעשטיװָאבוקַאי קעשָאמ ךָאד ןענעז ,ןעוועג טשינ
 רעדליפעג ןוא טעּפמיא ַאזַא טימ ןרָאפעגנײרַא ,תבש ןיא ןעמוקוצנָא
 עניילק סָאד ןרָאפעגרעביא שזַא ןענעז ייז זַא ,ףיוה סיקצַאּפָאלק ףיוא

 "עג ןיא סעצָארּפ ַא רַאפרעד טַאהעג ןוא עננאיראמ דניק עכעלטסירק

 ,טכיר

 -עלעקנַאי חמלש רעקנעש רעװעשרַאװ םעד ןופ טטניד יד ,לדיירפ
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 תבש בילוצ טלָאװעג טשינ טָאה ןוא עמורפ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,שטיוו

 "נָא רַאפרעד טָאה רענעי .יקסווָארבמָאד ןסיוועג ַא וצ ןפנָארב ןפיוקרַאפ

 ,ריט יד לגעז ַא טימ טקַאהעצ ןוא בלעוועג ןיא ןברוח ַא טכַאמעג

 ןייז רַאפ זיא רעדיוו ןקינשַאטּפ שזעימיזאק טסירק רעװעשרַאװ םעד |

 טלעג סָאד רע טָאה ,ןשָארג 2 עצנַאג ןעמוקעג "יוג-תבש/, ןופ עיצקנופ

 טָאה סָאװ ,לעמאז דיי רעװעשרַאװ רעד .תבש םוא אקווד טרעדָאפעג

 ןייז ןופ ּפעלק ןגירקעג רַאפרעד טָאה ,ןייזתבש-ללחמ טלָאװעג טשינ

 -תבש ןרַאפ ױזַא טשינ ןעמונעגנָא ךיז טָאה טכירעג סָאד ."יוג-תבש;

 םיא ןסייהעג ןוא ,טכַאמעגנָא טָאה קינשאטּפ סָאװ ,ןברוח ןרַאפ יו שדוק

 ,גנוקידעשטנַא ןַא דיי םעד ןלָאצַאב



 ןשידיי ןגעוו חלנ רעגַארּפ ַא -
 (?ןכעלרעילימַאּפ

 (םירעוּפ רַאפ (ערעל) חרות ַא)

 וועשיראקס ןיא (עשרַאװ ייב) עגארפ ןופ חלג רעד ,ץעלָאמָאהָאב
 -לכ ףיוא ייז יב טשרעה סָאװ תורכש םעד בילוצ םירעיוּפ יד טרסומ
 רע טלעטש תונותח עכעלטסירק יד .תונותח ףיוא טרפב ,תוחמש יילרע
 ;רעטײװ טביירש ןוא תובא יד ןופ ,לביב רעד ןופ ןליּפשיײב ןגעקטנַא
 הנותח ןבָאה יז .ןדיי יד ןכַאמכָאנ טציא ךיוא ןעוט ליּפשייב ןקיזָאד םעד,
 יז ןיולב זַא ןביולג ייז רעכלעוו ןגעו המוא יד ןרעמרַאפ וצ ידכ רָאנ
 -נַא ןעגנערב םיא טעװ יז קר זַא ןוא טָאג ןתמא םעניא טביולג ןײלַא
 ןגעװ רָאנ רעדניק יד טימ ייז ןענרעל עקַאט רעבירעד ,רעקלעפ ערעד
 ,ןטיהּפָא יז ףרַאד ןעמ סָאװרַאפ םימעט יד ןגעוו ןוא םיניד עכעלטעג יד
 -ניק ערעייז ןופ טײקנדײשַאב עקרַאטש יד ייז ייב ךיז טמענ ןענַאד ןופ
 -רעד ּפָא ךיז יז ןטלַאה קיטומ יװ .םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד ןיא רעד
 "ניק ןופ ךרד רעד טשינ זיא סָאד םגה ,טרעװרַאפ ץעזעג סָאד סָאװ ןופ
 סָאד) סע ןריפסיוא טשינ ןוא ןענעגרהרעד רעכיג סע טסעװ וד .רעד
 סָאד זַא ,טייטשרַאפ סע רעכלעוו ןגעוו םיקתממ ןעמענ ריד ייב לָאז (דניק
 -ןייוו ַא רַאפ טיירג ריד ןענעז רעדניק עכעלטסירק יד ןוא .תד םעד ןגעק זיא
 ,טָאג ןופ וליפַא ןגָאזּפָא ךיז לדנשָארג יצ עלעּפע ,לדנרַאב ַא רַאפ ,עלעש

 ,ץעלָאמָאהָאב םאטסָאזורכ ןַאי ןופ ןבירשעג הנותח ןֹופ טײקרעּפכַאעג רעד ןגעװ, (א
 האוצ ןייז ןיא ןוא קיטנעהננייא וועשיראקס ןיא (עשרַאװ ייב) ענארּפ ןופ חלג םעד
 ."1798 רָאי םעניא

 ראמו68 6012 רט1086:84 0 22000801 8?םמט 10212048416800 2 1248
 סג1120890ו008 1300100168 קני0מ082028 1881 1 58282ס/8; דע ס,ס,ח,06

 ו 108681002016 )040 22/18802 שש 14 1708.
 (,13 'ב (שיליופ) "ןטײקכעלמיטרעטלַא רעװעשרַאו, טרענייוו ייב טקורדעגּפָא)
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 -עז ייז זַא ,תמא .עקיבױלגמוא ייז ריא טפור ףיורעד טקוקעג טשינ

 יו רעקידלושמוא ךס ַא זיא ןביולגמוא רעייז רעבָא ,עקיביױלגמוא ןענ

 טָאג זַא ,ןביולג רימ סָאװ ןגעוו ,סָאד ןעוט ייז םורָאװ ,ןביולג רעזדנוא
 ןיוש ייז ריא טָאה .טשינ סע ןעוט רימ ןוא ,ןָאט ןסייהעג זדנוא סע טָאה

 ַא יװ ןרעגלַאװ ךיז ,ןגעוו ןוא ןסַאג יד רעביא ךיז ןעלגָאװ ןעזעג לָאמַא

 ןעקנעש ןוא סעמשטערק ןיא ןציז ,םיבוט-םוי ןוא םיתבש תעב המהב

 -ּפָא ,הּפ'לובנ ןעגניז טרעהעג ייז ריא טָאה ?תונז ןביירט ןוא ןצנַאט

 ןוא שדוק-ילכ ןכַאלסיױא ,עיגילער רעייז ןגעוו תוקפס ןגָאזסױרַא ,ןטָאּפש

 רעייז טשינ ריא טליפ יצ ,טרעקרַאפ .ןייז םשה ללחמ ,ןשטנעמ עמורפ

 עקיטולב יד ןוא םיניד יד ןטיהּפָא ןיא טייקטסיירד רעייז ,טייקטצעזעג

 ַא רַאפ סָאװ ?רוטַאנ יד וליפא ןקידיײלַאב סָאװ ,םיגהנמ עכעלצרעמש ןוא

 ןגָארטרַאפ םייב -- עיגילער רעייז ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס ןעוו תונלבס

 ?גנוטכַארַאפ ןוא תופידר ,קזוח

 עכלעזַא ןופ ךיז ןטלַאהּפָא םייב טײקנטלַאהעגנייא ןַא רַאפ סָאװ

 .שַאנ רעטעפ ַא ןוא לכעקעל ַא זדנוא ייב ןענעז סָאװ ,ןכָאז

 םייב סיילפ ַא רַאפ סָאװ ?םיתינעת ייב טייקגנערטש ַא רַאפ סָאװ
 ?תוליפת ןוא ןענװַאד ןופ ןהעש ןוא געט עטמיטשַאב יד ןטיהּפָא

 םעד ןרעּפכַא וצ רעדניק ןעניוועגוצ םייב הדמתה ַא רַאפ סָאװ
 -עדנַא ןַא יו ױזַא ןטָאבעג יד ןיא ןביולג ייז ?ןצעזעג ענייז ןוא ע"שבר
 ןופ תודוס יד ןענעז סָאװ בילוצ ,תודוס יד ןיא טשינ רָאנ ןביולג ייז ;רער
 ,ןוז סטָאג ןופ ךיז ןרעּפרעקרַאפ ןופ ,(טייקינייאיירד) שילש ןקילײה םעד
 טשינ !ןרָאװעג טקעלּפטנַא שנועו רכש ןקיביײא ןופ ,ןטנעמַארקַאס יד ןופ
 יד ןֿבָאה וצ ידכ טשינ ,טייקירעגיינ עטסוּפ רעזדנוא ןקידירּפַאב וצ ידכ
 -נעטש ייז ןגעוו ןלָאז רימ ידכ רָאנ ,ןוצר סטָאג ןקיטלאוועגרַאפ וצ הזעה
 ןריפוצסיא סלוּפמיא סלַא ןעניד זדנוא ןלָאז יײז ,ןעקנעדעג קיד

 עצנַאג סָאד רָאנ געט 40 יד תעב קר טשינ ,ןצעזעג ענייז קשח טימ
 ןטימ (ןדיי יד) ייז ןטכַארַאפ םיניד עקיזָאד יד ןטיהוצּפָא ידכ ,ןבעל
 ַאזַא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז רימ ןוא דובכ ןטימ ןוא ןבעל ןטימ ,ןגעמרַאפ
 ןבָאה רימ .זַא ,ןזייו וצ ידכ ,לָאמטּפָא יז ןקיטלַאװגרַאפ רימ זַא ,הּפצוח
 יד ןופ תורהזא יד ןוא םונהיג ןרַאפ ןוא לווייט ןרַאפ ארומ ןייק טשינ

 וצ זיא ייוו .ןשינעטכַארטסױא רַאפ רימ ןטלַאה רענוטסַאּפ עכעלטסייג
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 ןכַאמרַאפ ,ןייז וצ ליצמ ךיז ייז יו ןעלטימ רערעמ קידנבָאה סָאװ ,זדנוא

 םענעטסָאמעגסיוא םעד ןיא ךיז ןפרַאװ ןוא ןגיוא יד ןליוו ןטוג ןטימ יוימ

 ,"טייקיבייא רעד ןופ טנורגּפָא

 רעבירעד ,ןדיי וצ טשינ תוכייש ןייק טָאה רסומ רעקידרעטייוו רעד

 רעגארּפ םעד ןופ גנוניימ עטכַארבעג-ןביוא יד .ןזָאלעגסיוא םיא ךיא בָאה

 -טנפע עשיליוּפ יד .טנַאסערעטניא קרַאטש זיא ללכב ןדיי יד ןגעוו חלג

 עכעלרעטלַאלטימ ײלרעלַא טימ לופ ןעוועג טלָאמעד זיא גנוניימ עכעל

 רעשיטימעסיטנַא רעד ןיא לדיפ עטשרע יד .ןדיי יד עגונב ןלייטרואראפ

 ךשמ ןיא .םוטרעגריב רעװעשרַאו סָאד טריפעג טָאה עינאּפמאק-ץעה

 טפמעקעג םוטרעגריב רעװעשרַאװ סָאד טָאה רעטרעדנוהרָאי עכעלטע ןּופ

 א ןעוועג זיא ףמַאק רעד .עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ ךיז ןצעזַאב םעד ןגעק

 ךיז ןגעלפ ,לָאמ ןעצ טרימָארגָאּפ ןוא ןבירטרַאפ ,ןדיי יד .'ועטרעטיברַאפ

 יד ךיז ןבָאה ןדיי יד טימ ףמַאק םעניא .ןרעקמוא קירוצ לָאמ ןצפופ

 ןקילגמוא עלַא .ןעלטימ עלַא טימ טצונַאב סענַאשטשעימ רעװעשרַאוװ

 יד .ןדיי יד ןבירשעגוצ ןעמ טָאה טָאטש רעד ףיוא ןלַאפעג ןענעז סָאװ

 יס ,תוחמש תעב ייס ,ןדיי יד ןגעוו טקנעדעג ןבָאה טייל רעװעשרַאװ

 טישרַאפ ,ןדיי קידלוש ןענעז הפגמ ַא ןכָארבעגסיױא זיא ,ןקילגמוא תעב

 רעדיוו ןענעז -- תועבטמ עשלַאפ טימ דנַאל סָאד גיניק רעשיסיירּפ רעד

 ,ו"זַאא תובנג ,תופרש ייב ױזַא ןוא ,ןדיי ַאד

 קירעירט ןכָאנ רָאי ייווצ רעפסָאמטַא רעטמסרַאפ רעד ןיא טָא |

 רעד טָאה 1791 רָאי ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ םָארגָאּפ ןטמירַאב

 ןבירשעג וועשיראקס ןיא עגַארּפ טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןופ חלג

 -רעגריב ןבָאה טפרַאדעג תמאב טָאה'מ .ןדיי יד דובכל גנַאזעג-ביול ןייז

 טימ טפירטעג טָאה ץלַא וװ רעפסָאמטַא רעטקיטשעג ַאזַא ןיא טומ ןכעל

 ןדיי יד ןגעוו טרָאװ טוג ַא ןגָאװצסױרַא טנערוקנָאק ןשידיי םוצ האנש

 -ניא רעמ ךָאנ טנעמוקָאד רעטכַארבעג-ןביוא רעד זיא רעבירעד ןוא ---
 ,טנַאסערעט





 רבע רעשימַאנַאקעילַאיצַאס
 ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ





 - עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ןדיי
 /  ("טיעדנוחרַאי ןט18 ןופ

 (1929 רעבָאטקָא ןט-26 םעד ענליוו ןיא טנעיילעג טָארעּפער ַא ןופ)

 טבייה עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת עיינ ַא

 -נָא טָאה סָאװ ,"ַאקסװַאשרַאװ ַאטעזַאג, עקידנריטסיזקע טנייה-זיב יד ןָא

 סָאװ ,גנוטייצ עטשרע יד זיא סָאד .1774 רָאי ןיא ןײגסױרַא ןביוהעג

 ,גננטייצ ַא טלעטשעגרָאפ תמאב ןעזסיוא ןוא טלַאהניא ריא טיול טָאה

 רימ ןבָאה טלַאהניא ריא עגונב .ךָאװ ַא לָאמ 2 ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז

 ןקיזָאד םעד ךָאנ עטייווצ יד ,1782 רָאי םעד זיב ענייא :תופוקת ייווצ

 ןטייצ ענעי ןופ רעטסומ ןטיול יז טָאה הפוקת רעטשרע רעד ןיא .,רָאי

 ןיילַא ךיז ןענָאק ייז זַא ,גולק ליפוזַא ףיוא ןענעז ןשטנעמ, זַא ,ןטלַאהעג

 -רעל וצ ידכ טשינ רימ ןענעייל ןעגנוטייצ, זַא רעדָא ,"גנוניימ ַא ןפַאש

 טימ ,"טרָאד רעדָא ָאד ןעשעג זיא סָאװ ,ןסיוו וצ ידכב טרעיינ ...ךיז ןענ

 -ורט ןבעגעג ,וויטקעיבָא ןעוועג הליחתכל זיא *ַאטעזַאג, יד ,טרָאװ ןייא

 יד ןופ ןענרעלּפָא ןענַאק רימ סָאװ ,ןֹזיוועגנָא טשינ ןוא ןטקַאפ ענעק

 יַאְמ ןטשרע ןופ זיא סָאװ ,רָאטקַאדער ןופ ץנעדנעט יד .ןטקַאפ עקיזָאד

 ןופ זיולב קיטנעק זיא ,עלַאקירעלק ןוא ערענָאיצקַאער ַא ןעוועג ןָא טנעמ

 ,ןלַאירעטַאמ ןופ ביילקסיוא םעד

 בור סָאד הליחתכל זיא ןדיי וצ ?ַאטעזַאג, רעד ןופ גנואיצַאב יִד

 ןעגנוניישרעד ערעדנַא וצ וויטקעיבָא זיא יז יװ טקנוּפ ,עװיטקעיבָא ןַא

 ןענימעג ץיטָאנ ןייא ןיא .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג רעדָא ןשיטילָאּפ ןופ

 ,ןדיי יד יבגל טייקכעלשטנעמ ןופ ץוצינ ַא וליפַא רימ

 רעד ןופ טכירַאב ,"טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיוו רעשידיי, ןיא טקורדענ (*

 ,1999 רעבָאטקָא ןט-2/ ןויב רעבַָאטקָא ןט"4 ןופ ענליו ןיא ןטלַאהענּפָא ,ץנערעפנַאק

 | יו / 3930 ;ענליװ
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 ןָאלוב ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעד טגנערב 1779 רַאורבעפ ןיא
 ןַא ןופ דנַאב רעטרעפ רעד ןענישרעד זיא סע ֹוַא ,העידי ַא (ךיירקנַארפ)

 עקילָאמַא ןיא לָאצ ןגעו תועידי טכָארבעג ןרעוו'ס ווו ,עידעּפָאלקיצנע
 ַא ןופ םיעותעת םישעמ יד ןגעו טרָאד טלייצרַאפ רבחמ ןייא .ןטייצ
 -נָא ףרַאד רעלסעק רעדעי זַא ,טמיטשַאב טָאה סָאװ ,ףַארג ןשינַאּפמַאש
 ;?ַאירַאמ עװַא, ןוא "רעטסָאנ רעטַאּפ , הליפת יד ןגָאזּפָא לָאצ טָאטש
 ןטימ עלהסוכ ַא ןכַאמ טזומעג רע טָאה ,רעזעלג ַא ןרָאפכודַא טגעלפ
 ףיוא ןלַאפ טזומעג רע טָאה ,דיי ַא ןרָאפכרודַא טגעלפ .ףַארג םענעגושמ
 שטַאּפ ַא ףיוא קַאב יד ןלעטשרעטנוא ,ץַאלַאּפ ןופ רעיוט ןרַאפ ינק יד

 טביירש ,רָאטקַאדער רעד רשפא רעדָא ,טנעדנָאּפסערָאק רעד .וװ"זַאא
 טשינ ױזַא טגעלפ רַאדנערַא ןייז רעדָא ףַארג רעקיזָאד רעד ביוא; :ֹוצ
 ,עיגילער רעייז ךָאד ןבָאה סָאװ ,ןדיי עקיביױלגמוא ןעמענפיוא ךעלפעה
 יז סָאװ ,ןייז רעשמ ךיז ןעמ ןעק טציא ,טנעמַאטסעט ןטלַא ןופ זיא יז םגה
 -צר םוש ןייק טשינ ןענעקרענָא סָאװ ,טסעג ענעי טימ ןָאטעג ןטלָאװ
 "?ףשיגיל

 ,ןטלעז ףיוא רעבָא ןצילב טייקכעלשטנעמ ןופ ןעקנופ עקיזָאד יד
 .עכעלטנייפ ַא ןדיי וצ *ַאטעזַאג, רעד ןופ גנואיצַאב יד זיא ללכ-ךרידב
 "רַאפ ,לובלב-טולב ַא ןגעו העידי ַא יז טגנערב (.טנ .21) 1774 רָאי ןיא
 יד רָאפ קיטייצכיילג רעבָא טפרַאװ ,תמ ןופ עיצקודבָא רעד ןגעוו טלייצ
 יד טפיוקעגרעטנוא ייז ןבָאה ,דלושמוא רעייז ןזיײװַאב וצ ידכב זַא ,ןדיי
 -ַאג, יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ ייברעד זיא'ס .סרעשדלעפ ןוא םיריוטקָאד
 -ףוס ןענעז ןדיי יד זַא ,העידי יד טכַארבעג םורַא רָאי ַא ןיא טָאה *ַאטעז
 ,גנוקידלושַאב רעד ןופ ןרָאװעג טיײרּפַאב ףוס-לכ

 -ײמעגלַא ריא תמחמ *ַאטעזַאג; יד טָאה 1783 רָאי םוצ זיב ביוא
 ַא טכייל ייז רעדָא ןגיװשרַאפ ןצנַאגניא ןדיי יד רעדָא רעטקַארַאכ םענ
 לָאמ ןטשרע םוצ .1783 רָאי ןיא ןטיבעג עגַאל יד ךיז טָאה ,ןָאטעג ךָאטש
 ןזיב ןָא ױלַאה סָאװ ,םזיטימעסיטנַא רעשיגָאלָאָאז ריא ךיז טקעלּפטנַא
 -נעגרעד'ס .עקילעפוצ ןייק טשינ זיא עטַאד עקיזָאד יד .גָאט ןקיטנייה
 ןעגנוטכיר ךיז ןפַאש סע ,םייס רעקירָאיריּפ רעטמירַאב רעד ךיז טרעט
 עגונב ןַארַאפ ךיוא ןענעז תועד-יקוליח יד .טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא

 "רֶא עויסערגָארּפ ,ןטנערוקנָאק טמוקָאב *ָאטעזָאג, יד ,עגָארפ-ןדיי רֶעְד



 112 | עט כיש עג ןע?5 טיּפ ַא ק

 -רַאפ ןיא ןַאגרָא ןויטַאװרעסנָאק םעד ןגעק סױרַא ןטערט סָאװ ,ןענַאג

 עטשרע יד .,עגַארפ-ןדיי רעד עגונב ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ,ןגַארפ ענעדייש

 80 'מונ ןיא טגנערב *ַאטעזַאג; יד ,1783 רָאי ןיא רָאֿפ טמוק טכַאלש

 ןדיי זַא ,םעד ןגעוו שזיווסענ ןופ ץנעדנַאּפסערָאק עגנַאל-תולג ַא ( ,4)

 -סערָאק רעשזיווסענ רעד טקידנע קזוח טימ .תדמושמ ַא טעגרחרעד ןבָאה

 טקעלּפטנַא ירפ וצ ךיז טָאה ךערברַאפ רעשידיי רעקיזָאד רעד, :טנעדנָאּפ

 ןופ רבחמ רעד סָאװ ,ןעמָאנ ןטוג םעד טכַאמעג עילַאק ייז טָאה רע ןוא

 "סיה יא ינשטיטילָאּפ קיגטנעימַאּפ, רעד) טפירשטייצ רעשידָאירעּפ רעד

 תמחמ ייז טָאה (59 טײז ,1783 רָאי ןופ ילוי שדוח ןופ *יגשטירָאט

 -ער רעייז , ...טגָאזעג טָאה ןוא ..,ןפַאשרַאפ טלָאװעג עביל רעכעלטסירק

 ןופ ןשטנעמ ןבָאה טנייפ ןסייה לָאז סָאװ ,ןיד םוש ןייק טשינ טָאה עיגיל

 ".ןדָאש ייז ןעגנערב ןוא הנומא רעדנַא ןַא

 -ַארּפ םעד רעביא *ַאטעזַאג; יד ךיז טלציוו גנַאגרָאי ןטייווצ ַא ןיא

 -ַאּפ, רעבלעז רעד סָאװ ,טסניד-רעטילימ םוצ ןדיי יד ןעיצוצ ןגעוו טקעי

 עירעלַאװַאק עשידיי יד טעװ יצ ,טגערפ יז ,טגיײלעגרָאפ טָאה "קינטנעימ

 ..רעטייר עשילגנע יד ןופ עקַאטַא יד ןטלַאהסיוא רָאנ

 ןביילק "*אטצזַאג; רעד ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק עשיטימעסיטנַא יד

 ןרָאװעג טכַארטעגסױא זיא סע ןעוו ןענעז סָאװ ,םילובלב עלַא ףיונוצ

 טנזיוט ןופ תוישעמ רענעייל עריא רעטנוא טגָארט גנוטייצ יד ;ןדיי ןגעוו

 ,ךיז טיירפ יז ,ייז ןופ רעױּפַאק ךיז ןלעטש רָאה יד סָאװ ,טכַאנ ןייא ןוא

 בר ַא זַא ,תחנ טּפעש יז ,תונידמ ערעדנַא ןופ ןדיי טביירטרַאפ ןעמ תעב

 ,טדמשענּפָא דנַאלסיא ןיא ץעגרע ךיז טָאה

 ןקורט ױזַא טָאה ?ַאטעזַאג, יד סָאװ ,רעדנוװ ַא רעבירעד זיא'ס
 טפרַאדעג טלָאװ ןעמ סָאװ ,ץיטָאנ עטנַאסערעטניא רעייז ַא ןזָאלעגכרודַא
 ןדיי וװ ,לױּפ ןקיטנייה ןיא וליּפַא תויתוא ענעדלָאג טימ ןביירשרַאפ
 ןיא .טקיטכערַאבכיײלג ןצנַאגניא עיצוטיטסנָאק רענעבירשעג יּפ-לע ןענעז
 טכַאמעג יקסװָאטַאינָאּפ טסוגיוא װַאלסינַאטס גיניק רעד טָאה 1787 רָאי
 -ַאג, רעד ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק יד טול .דנַאל ןרעביא העיסנ ערעגנעל ַא
 -עמוא .ןעמונעגפיוא שיטסַאיזטנע םוטעמוא ןדיי יד םיא ןבָאה ?ַאטעז
 םיא טָאה ןירבָאק ןיא .סעיצַאגעלעד עשידיי טנגעגַאב םיא ןבָאה םוט
 ,ףָאטש ןעיולב ַא טימ טלקיװעגמורַא ,רעקוצ לטּפיײה ַא ןבעגעג בר רעד
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 -בעה ענרעבליז ןוא ענעדלָאג טפאהעגסיוא ןעוועג ןענעז םיא ףיוא סָאװ

 -נאקאב רעד ןעוועג םינּפילבקמ םיא טָאה קסניּפ ןיא .תויתוא עשיאער

 םַאנפױא רעד תעב .שטיוװָאמירטוב טַאטוּפעד רעד ,דניירפ"ןדיי רעט

 טרַא םעד ףיוא זַא ,טרעלקרעד עדער-סירגַאב ןייז ןיא שטיװָאמירטוב טָאה

 טפירשפיוא ןַא טימ לייז ַא ןלעטשפיוא רע טעװ ,גיניק רעד טייטש'ס ווו

 -יק ןופ קנעדנָא םוצ, זַא ,ש י ד יי ןוא שיסור ,שילױּפ ,ןײטַאל ןיא

 ןיא סכמ ןלָאצ ןופ טײרפַאב רערָאפכרודַא עלַא ןרעו טלַאהפיוא סגינ

 העידי עקיזָאד יד טָאה *ַאטעזַאג, יד סָאװ ,שודיח ַא ..."רָאי 4 ןופ ךשמ

 טלָאמעד סע טפור יז שידיי ןיא טפירשפיוא רעכעלטנפע ןַא ןגעוו

 םוש ןָא ןזָאלעגכרודַא (ןָאגרַאשז ַא ריא ייב סע זיא טנייה תעב ,שידִיי

 ,ןעגנוקרעמַאב

 ,תועידי ךיוא רימ ןעניפעג ה"י ןט-18 ןופ עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןיא

 ןדיי ןופ בצמ | ש י מ ָא נ ָא ק ע ןקירעיורט םעד ןטכײלַאב סָאװ

 -כרוד טגנַאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוניימ טרעהעג טלָאמעד ךיז ןבָאה סע

 יד ןופ רוטקורטס רעשימָאנָאקע רעד ןיא גנורעדנע עכעלטנירג ַא ןריפוצ

 ןעגנוזָאל יד ןענעז סָאד --- גנוריזיויטקודָארּפ ןוא גנוריזירַארגַא ,ןדיי

 ,ןטכיש עוװיסערגָארּפ יד ןופ

 ןיִא טרעסערגרַאפ ךיז טָאה ןלױּפ ןופ ןברוח רעכעלטפַאשטריװ רעד

 -עג דנַאל ןצנַאג ןיא טעמכ ךיז טָאה'ס תעב ,1772 -- 1768 ןרָאי יד

 יד טימ גיניק ןופ רעגנעהנָא יד ןשיװצ ףמַאק ַא ,גירק-רעגריב ַא טריפ
 ,ןטנַאּפוקַא יד ןָאטעגנָא ךיוא ןבָאה סנדָאש עסיורג .ןטַארעדעּפנַאק רערַאב

 עגַאל יד .ןלױּפ ןופ םיחטש עסיורג ןעמונרַאפ 1772 רָאי ןיא ןבָאה סָאװ

 ,עטלפייווצרַאפ ַא טלָאמעד ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ַא ןבָאה ןלַאפנָא םתס ןוא תופרש ,סעיצובירטנָאק ,תופגמ ,ןטיײקנַארק

 טעשזדנָאלבעג ןבָאה טייל עמערָא .טכַאמעג בורח ןצנַאגניא תוליהק לייט

 גנירעקלעפַאב עשידיי יד .הנויח טכוזעג ןוא הליהק וצ הליהק ןופ

 ,ןסיירּפ ןייק :טייקכעלגעמ ַא רָאנ ךיז טנפע'ס וװ ,ןלױּפ ןופ טרירגימע

 ןלעיצעּפס ַא 1787 רָאי ןיא סױרַא טיג גיניק רעד .ַא"א לארשי-ץרא ןייק

 זיא סָאװ ,לַאסרעװינוא רעד .סרעלטעב ןוא סרעּפעלש ןגעוו לַאסרעוװינוא

 סוסַאּפ ןרעדנוזַאב ַא טָאה ,"ַאטעזַאג, רעד ןופ 45 'מונ ןיא טקורדעגּפָא

 ןופ טיײקמערָא יד ןביירט טשינ רעמ ןרָאט תוליהק יד ,ןדיי יד חוכָמ
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 ןפרַאד/ ןדיי עקיזָאד יד טרעיינ ,"טציא זיב ךיז טריציטקַארּפ'ס יו; ,ךיז

 רימ ."ןטעבוַא ענעדײשרַאפ ייב דנַאל ןופ ןצונ םוצ ןרעוו טדנעװרַאפ

 ףיא ןדיי עשילױּפ יד ןופ עטכישעג עשימָאנָאקע יד קיניײװ וצ ןענעק

 ןיא יצ ,ליצ ןייז טכיירגרעד טָאה לַאסרעװינוא רעד טייוו יוװ ,ןסיוו וצ

 ןבילבעג ןעגנונעדרָארַאפ עכעלגיניק ערעדנַא ךס ַא יװ טקנוּפ טשינ רע

 ,ריּפַאּפ ןפיוא זיולב

 טזייוו --- ןסנָאנַא לָאצ ערעסערג ַא רימ ןעניפעג *ַאטעזַאג, רעד ןיא

 ייס ,תובוח-ילעב יד ייס זַא ,םעד ןגעוו --- טכַאמסטכירעג רעד ןופ סיוא

 ןוא טכירעג ןיא ןדלעמ ךיז ןפרַאד רעצעזנָא עשידיי ןופ ןרָאטידערק יד

 טמיק ןלאפ לייט ַא ןיא .ודיי ענעבעגעג יד יבגל תועיבת ערעייז ןזײװַאב

 -לעמ טכַאמ טטכירעג יד סָאװ ,ןגעמרַאפ ןופ עיצַאטיציל יד רָאפ וליפַא

 ,תועמשמ ,ןְבָאה ןטָארקנַאב יד .טיקכעלטנפע רעד םעד ןגעװ טעד

 ,ןזייוווצנָא יאדכ זיא ייברעד .ןטכיש ערעכייר יד לכ-םדוק ןעמונעגמורַא

 -רעה ןיפ ,ןדיי -עװָאנישמַא עטריטָארקנַאב ייווצ ןופ ןגעמרַאפ סָאד זַא

 עיסימָאק יד טָאה ,טטיװָאמַאלש שונייב-הדוהי ןוא שטיוועיקרַאמ קעש

 2,216,419 ןופ עמוס רעלַאסָאלָאק טייצ רענעי ןיא ַא ףיוא טצַאשעגּפָא

 .(1786 .} .28 ,8 'מונ *ַאטעזַאג,,) ןדליג

 סָאװ .תובנג ןענעז סָאד -- ןבעל ןשידיי ןופ טײזנטָאש עטייווצ ַא

 עקידרעירפ יד ןיא ןוש תוכנג עשידיי ןופ לדיל סָאד רימ ןרעה ,תמא

 -רעגריב סָאד טצונַאב'ס סָאװ .טנעמוגרַא ןַא זיא סָאד .רעטרעדנוהרָאי

 ןוא ןענעבנג ןריי יד :טהנעט םיטרעגריב סָאד ,ןדיי ןגעק ףמַאק ןיא םוט

 .טביירװטרַאפ .ןכַאז עטעבנגעג היוא ןפיוק ייז םורָאװ ,תובנג םרוג ןענעז

 -םיוא ןלעװ תובנג יד יו ,ןעז טעוװ ריא ןוא טָאטש רעזדנוא ןופ ןדיי יד

 ,ןרעה

 שסיורג ַא רימ ןעניפעג ?ַאטעזאג, רעד ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק יד ןיא

 רימ ,לג"דא ןלייטרוא-סטכירעג ןגעװ ,תובנג עשידיי ןגעוו תועידי לָאצ

 ,תועידי עקיזָאד יד וצ טייקיטניזרָאפ סיורג טימ ןעיצַאב רעבָא ךיז ןפרַאד

 עג טלָאמעד ןענעז ןעגנילדנַאהרַאֿפ-סטכירעג יד תעב םייוניע יד תמחמ

 ןפיוא וליפַא ןטּפױהַאב וצ סעּפע רעווש זיא'ס זַא ,טריניפַאר ױזַא ןעוו

 -ָאלק רעד טָאה .רעבא טכוד רימ יװ ,ןלָאקָאטָארּפ-סטכירעג יד ןופ ךמס

 וִצ טָאטש ןופ טײקמערָא יד ןביירטרַאפ עקידרדסכ סָאד ,בצמ רעקידעג
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 ןופ םרָאפ רעד ןיא עיצקַאער ַא וצ ןעגנערב לייט ַא ייב טזומעג ,טָאטש

 ,םוטנגײא-טַאוװירּפ ןופ ןצעזעג יד ןטיהּפָא טשינ

 ,םיחצור סעדנַאב יד ןשיװצ ךיוא ןדיי רימ ןעניפעג םיבנג ץוח ַא

 -רעטילימ יד סָאװ ,טכירַאב ןטיול ,ןלױּפ טציילפרַאפ טלָאמעד ןכָאה סָאװ

 טכַאמ עשיסיירּפ יד טָאה ,הכולמ רעד טקישעגרעביא ןבָאה ןטנַאדנעמָאק

 יד ןופ ןטידנַאב יד ןבירטרַאפ ,םיחטש-דרע עשיליוּפ ןעמענרעביא םייב

 ןזיא סָאװ ,ןלױּפ לייט םעד ןיא ןזיװַאב רעבירעד ךיז ןבָאה ייז .יועדלעוו

 ,ןטידנַאב קילדנעצ רָאּפ ַא גָאט ןדעי ןּפַאכ ייז .קיגנעהּפָאמוא ןבילבעג

 רקיע רעד ,"רענייגיצ ןוא ןדיי בור סָאד ךיז טניפעג ייז ןשיוװצ סָאװ;

 טקעטש'ס תמא לפיוו .וװָאכָאטסנעשט ןוא ווװָאקירטעּפ ןופ טנגעג רעד ןיא

 רימ ןזומ ךַאז ןייא .ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא ,ןטכירַאב עקיזָאד יד ןיא

 ןופ טנלע סָאד ןעוו ,1774 רָאי ןופ טמַאטש טכירַאב רעד זַא ,ןעקנעדעג

 ,םומיסקַאמ ןייז טכיירגרעד טָאה ןדיי עשיליוּפ יד

 ,ןטסירק ןעמס ןדיי זַא ,ןעגנוקידלושַאב ןייק טשינ ךיוא ןלעפ'ס

 רעשידיי רעד יבגל ןלייטרוארָאפ ןופ טכיש יד ןעוועג זיא טכידעג

 ַא ןיא דיי ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ןעמ טָאה זייב סָאדלַא .גנורעקלעפַאב

 ךעלטסירק ַא טרעװ ,יאדוא הפרש ַא ןיא ,ןדיי קידלוש ןענעז הפגמ

 םוטעמוא ,טרָאװ ןייא טימ .וטפיוא רעשידיי ַא סע זיא ,טעגרהעג דניק

 דלוש יד סע זיא ,סיוא טכערב טניוומערוטש ַא זַא וליפַא .ןדיי קר ,ןדיי

 סָאװ  ,דָאזיּפע רעשימָאק ,רעקידרעטייוו רעד טזיײװַאב'ס יװ ,ןדיי ןופ

 ,גרעבמעל רעטנוא ליימ יירד ,ַאקװָאנַאימעיש ףרָאד ַא ןיא טריסַאּפ טָאה

 רעבמעטּפעס ןטנציירד םעד; .(80 'מונ ,רעבָאטקָא ןט-7) 1775 רָאי ןיא

 ןענעגער גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ זיא -- טנעדנָאּפסערָאק רעד טלייצרַאפ ---

 ,רעסיורג ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה'ס .טניוומערוטש רעסיורג ַא ןכַארבעגסיױא

 ַא דרע רעד וצ זיב ןגיוצעג ךיז טָאה םיא ןופ סָאװ ,ןקלָאװ רעצרַאוװש

 -נָא טָאה לייז רעקיזָאד רעד ָא-טָא .ןקלָאװ רעד יװ ץרַאװש ,לייז עגנַאל

 "ידיי רעיינ רעד ןופ .רעזייה ןופ רעכעד ןסירעג ,סנדָאש עסיורג טכַאמעג

 טימ ןעשעג זיא עבלעז סָאד .ךַאד םעד ןסירעגּפָארַא רע טָאה לוש רעש

 סרעיש טרעקעגרעביא ,רעמייב ןסירעג ,עווקרעצ רעד ןופ ךַאד םעד

 "רַאװש עקיזָאד יד ןיא .ןרָאװעג ןקָארשרעד קרַאטש זיא ןומה רעד ,וװ"זַאא

 ךיוא טָאה ןומה רעד .הלבח יכאלמ ןוא םידש ןעזעג רע טָאה סנקלָאװ עֶצ



 1דול עטפישענ ןעלטיֿפַאֿפ

 ,םיבוט-םוי עשידיי יד תעב ןעמוקעג םידש יד ןענעז סָאד זַא ,טביולגעג

 ױזַא ךיז טָאה גנַאלק רעד ,ןדיי ַא ןּפַאכוצקעװַא גהנמ ןטלַא ןטיול ידכ

 -ייצ ַא ןריפכרודַא ןדיי יד ןסייהעג טָאה ןעמ זַא ,טײרּפשרַאפ קרַאטש

 םלענ טשינ ייז ןופ רענייא ןייק עקַאט זיא יצ ,ןלעטשוצטסעפ ידכב ,גנול

 טשינ ךיז טגייל סע זַא ,טהנעטעג טָאה קינלָאקש רעשידיי רעד .ןרָאװעג

 ,עסיורג ַאזַא ןכַאמ לָאז (רעפיצול) יַאדמשַא רעקידתוזע רעד ,לכש ןפיוא

 ןעמ זַא ;דיי ןקיצנייא ןַא בילוצ העיסנ ערעייט ַאזַא ןוא עקידשער ַאזַא

 וצ יאר רעמ ןיא סָאװ ,ןכלעזַא ןעניפעג וצ ידכב ,ןכיירג רעכעה זומ

 טָאה רע .ןפלָאהעג טשינ רעבָא םיא טָאה'ס .תוחילש רעכעלרעייפ ַאזַא

 טשינ זיא רענייא ןייק זַא ,ןיײװַאב ןוא ןדיי יד ןלייצרעביא טזומעג

 טנעדנַאּפסערָאק רעד טקידנע --- ןפוא ַאזַא ףיוא; ,טלעוו רעד ןופ קעוװַא

 יז רַאפ זיא סָאװ ,םערוטש ןטייווצ םעד ךיוא טליטשעג ןדיי יד ןבָאה ---

 ."רעכעלרעפעג ךס ַא ןעוועג
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 -ןדיי רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמייס עשיליוּפ יד ןשיווצ

 רעט:28 רעד ףױא .1775 רָאי ןופ םייס רעד ךיוא ןעוועג זיא ,עגַארפ

 עטַאבעד עטיירב ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ,רַאורבעפ ןט-7 םעד ,עיסעס

 - .ןלױּפ ןיא עגַארפ-ןדיי רעד ןגעוו

 ;סעגַארפ יד ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז עיסעס רעטנָאמרעד רעד ףיוא

 ןדיי יד ןריזירַארגַא ןגעוו (ב ,טלעגּפָאק עשידיי סָאד ןרעכעה ןגעוו (א

 ,ןפנָארב ןענערב וצ טכער םעד ןיא ןדיי ןצענערגַאב ןגעוו (ג ןוא

 -עגפיורַא זיא עגַארפ-ןדיי יד זַא ,וצרעד ןעמוקעג סָאד זיא ױזַא יו

 ,םייס ןשילױוּפ ןופ עיסעס רעקיזָאד רעד ןופ םויה-רדס םעד ףיוא ןעמוווש

 -ערָא רעייז רעקיטלָאמעד רעד ןיא ,רָאלק ןצנַאג ןיא טשינ רימ רַאפ זיא

 -עג טריפעג טשינ ןדיי ןגעװ עטַאבעד ןייק זיא עסערּפ רעשיליוּפ רעמ

 "עג טשינ ךיז ןבָאה קיטסיצילבוּפ רעמערָא רעייז רעד ןיא ךיוא ;ןרָאװ

 ,שודיח ַא עקַאט זיא רעבירעד .ןדיי עשילױּפ יד ןגעוו ןעמיטש ןייק טרעה

 .עגַארפ-ןדיי רעד רַאפ ןעמונעג ױזַא םיצולּפ ךיז טָאה ןעמ סָאװ

 -עג טָאה םייס ןיא עטַאבעד רעד ןופ בייהנָא רעד זַא ,טכוד רימ

 -ידיי סָאד ןרעכעה וצ ןרָאװעג טגיילעגרָאפ זיא סע סָאװ ,ןופרעד טמַאטש

 טגַאזעגסױרַא ךיז םיצירּפ לייט ןבָאה טייהנגעלעג רעד ייב ,טלעגּפָאק עש

 עסַאמ עשידיי יד סָאװ ,טימרעד סע טריוויטָאמ --- גנורעכעה רעד ןגעק

 -רעטייוו רעד זַא ,ןייז טלָאמעג ךעליירג ןָאק סע .טיונ עקידארומ ַא טדייל

 ךשמה ַא ןעוועג עקַאט זיא דרע ףיוא ןדיי ןענעדרָאניײא ןגעוו טקנוּפ רעקידז

 םיצירּפ יד יוװ םעדכָאנ זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .טקנוּפ ןטשרע םעד ןופ

 עשילױּפ יד ןופ עגַאל רעלַאפָארטסַאטַאק רעד טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה

 ןטלַאהרַאפ וצ ףיוא ןעלטימ ןגעוו ןטכַארט ןעמונעג דלַאב ייז ןבָאה ,ןדיי

 ,תובוח ץעלַאסָאלָאק יד ןעװעטַאר םעד ךרוד ןוא ,הדירי עקידרעטייוו יד

 גנוקרַאטש רעשימָאנָאקע רעד ךרוד :ןדיי ייב טַאהעג ןבָאה םיצירּפ סָאװ
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 יז ןכַאמ וצ טרעלקעג ךיוא ןעמ טָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ,'רעקיטפערק-רעייטש

 ךָאי ןופ םייס ןשיליוּפ ןיא טָאה עגַארפ-ןדיי רעד ןגעוו עטַאבעד יד

 טָאה סָאװ ,יקסווָאקלוס טשריפ ,עדָאװעיאװ רענעזענג רעד טנפעעג 5

 םוצ טנעיײלעגרָאפ עיצַארעדעפנָאק רעד ןופ קעלַאשרַאמ ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,טלעגּפָאק סָאד ןרעכעה וצ טקעיָארּפ ןטרעסעבעגסיוא םעד לָאמ ןטייוװצ

 :טרעלקרעד ןוא טַאטוּפעד רעשזמָאל רעד טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה ףיורעד

 טָאה רע רָאנ ."לארשי קלָאפ ןופ רשוי-ץילמ ןייק ןייז טשינ ליוו ךיא;

 ןייז םרוג טעװ סָאד םורָאװ ,טלעגּפָאק סָאד ןרעכעה וצ טשינ ןטארעג

 תובוח עשיצירּפ יד ןופ ה"ד ,"רעטלעג עשיצירּפ יד ןופ גנַאגרעטנוא םעד;
 ,ןדיי ייב

 יז טרירַאב טָאה ,יקסווָאמיט ,זדַארעש ןופ טַאטוּפעד רעטייווצ ַא

 ,טגיײלעגרָאפ טָאה רע ,ןדיי יד ןופ טייקירעהעגוצ-רעייטש רעד ןופ עגַארפ

 יד וצ ןרעהעג ןלָאז רעפרעד יד ןופ רעניוונייא ךיוא ןוא תוליהק יד זַא

 .ךיז ןעניפעג ייז ווו ,ןטפַאשדָאװעיָאוװו

 ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ,גאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ןייטשרַאפ וצ ידכ
 עטכישעג יד םצעב ןיא עימָאנָאטױא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד וַא
 -עהעגוצ רעד ןגעוו תוליהק עקיצנייא ןשיװצ ןעיירעגירק עקידרדסכ ןופ
 רעדָא רעד וצ (ץנצעא8מפ1א1 ענעפורעג ױזַא) תוליהק ערענעלק ןופ טייקיר
 ןדיי יד ןופ טייקירעהעגוצ רעד ןגעוו ךיוא ןוא ,הליהק רערעסערג רענעי
 ןייז גהונ קידנעטש ךיז ןגעלפ תוליהק ערעסערג יו ױזַא .תוביבס יד ןיא

 "יהק ערענעלק יד ףיוא ןרעייטש יד ןופ אשמ-טּפיוה יד ןפרַאוװצפױרַא
 -ערג יד סָאװרַאפ שודיח ןייק טשינ זיא רעבירעד ,תוביבס רעדָא תול
 רעד טָא ןגעו ךיז ןשיוצ טפמעקעג קרַאטש ױזַא ןבָאה תוליהק ערעס
 ןסױא זיא טַאטוּפעד רעזדַארעש םעד ןופ טקעיָארּפ רעד .טייקירעהעגוצ
 רַאפ לָאמ ןייא ןוא ןעיירעגירק עקיביײיא יד וצ ןכַאמ וצ ףוס ַא ןעוועג
 ןה זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא לַאקידַאר עגַארפ עקיזָאד יד ןדײשַאב לָאמ עלַא
 -ײמעגלַא רעד טיול טלייטעגנייא ןייז ןלָאז ןדיי-ספרָאד יד ןה ,תוליהק יד
 ,ןטפַאשדָאװעיַאװ ףיוא גנולייטנייא-הכולמ רענ

 טרעקעגמוא רעדיוװ ךיז טָאה יקסװעשזרקַאז טַאטוּפעד רענזיוּפ רעד

 ןייק טשינ זיא סעק :טלעגּפָאק עשידיי סָאד ןרעכעה ןופ עגַארֿפ רעד וצ
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 םעד ןופ בוח רעד רעבָא זיא סע ,קלָאפ ןקיזָאד םעד רַאפ ןדער וצ גהנמ

 .רַאפ עשיצירּפ יד ןרעכיזרַאפ ןגעוו ןדער וצ רעגריב םעד --- טַאטוּפעד

 ,עגָארפ רעקיזָאד רעד ןיא תואיקב עקידנגונעג ַא בָאה סָאװ ,ךיא ,סנגעמ

 "עז תוליהק יד זַא ,עיצַאגעלעד עבושח יד ןרעכיזרַאפ וצ דובכ םעד בָאה

 טימ ייז ןדָאלַאב וצ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,טבוחרַאפ קרַאטש יוזַא ןענ

 ןלָאז ןלַאטיּפַאק (עשיצירּפ) יד ,טשינ ןליוו רימ ביוא ,ןרעייטש ערעסערג

 דנַאטש ןיא ןעוועג טשינ ןענעז ייז זַא ,ןעעז ר"מ םורָאװ ,ןרעוו ןלַאפרַאפ

 ,רעייטש ןטגײלעגפױרַא ייז ףיוא םעד ןלָאצַאב וצ

 לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה יקצָאלבַאז טַאטוּפעד רעניניטסָאג רעד

 גײלפױרַא םוטנטשריפ ןשיװטיל םוצ ןרעהעג סָאװ ןצניװָארּפ יִד ףיוא

 ךיז זומ ןעמ זַא ,ןזיוועגנָא רע טָאה הביס ַא רַאפ .רעייטש ןבלעז םעד

 ןייק ןלױּפ"יױורק ןופ ןבײלקרעבירַא טשינ ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,ןענערָאװַאב

 | ,עטיל
 עלַא יד ֹוצ ןרעהוצ ךיז טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה ןטַאטוּפעד ךס ַא

 -עהעג סיואכרוד לָאז טלעגּפָאק סָאד זַא ,טגיילעגרָאפ ןבָאה ןוא סעדער

 עיצוטיטסנָאק רעד טיול תעב ,ּפָאק ַא ףיוא ןדליג 4 וצ זיב ןרעוו טרעכ

 ּפָאק ןופ ןדליג 2 רָאנ טלָאצעג ןדיי ןבָאה 1764 רָאי ןופ

 ןופ קעלַאשרַאמ-סיורג רעד ןטָארטעגסױרַא זיא גַאלשרָאפ םעד ןגעק

 "ױַאפ וצ ידכ טייהנגעלעג ןייא ןייק ןזָאלסױא טשינ ליוו ךיא; :ןיורק רעד

 סע וװ טרָאד רעבָא .קילבוּפער (רעשיליוּפ) רעד ןופ תוסנכה יד ןרעסערג

 וװ טרָאד ,םיצירּפ יד ןופ ןגעמרַאפ סָאד ןרעכיזרַאּפ ןגעוו ךיז טלדנַאה

 וצ בוח ןיימ רַאפ סע ךיא טלַאה ,טדייל טייקכעלטנפע יד זַא ,עז ךיא

 -עטנורגרעד ןעמ ףרַאד עגַארפ עדעי .ןעגנוקרעמַאב עקירעהעג יד ןכַאמ

 ,טַאהעג ןבָאה תוליהק יד תובוח ַא רַאפ סָאװ ,ןייגרעד ףרַאד ןעמ ,ןעוו

 עקיזָאד יד ןקעד וצ ידכ טדנעװעגנָא טָאה הכולמ יד ןעלטימ ַא רַאפ סָאװ

 הנכס ןיא ןלעטש רעבָא טסייה ּפָאק ַא ןופ ןדליג 4 ןעמיטשַאב -- .תובוח

 ,"(םיצירּפ יד ןופ) ןלַאטיּפַאק יד ןלעטשנייא רעדָא תוסנכה עכעלטנפע יד

 ייברעד טָאה ןוא ןדליג 2 ףיוא ןעוועג םיכסמ זיא טשריפ רעקיזָאד רעד

 ,טפַאשטריװדנַאל ןופ עגַארפ יד טרירַאב
 ףוס-לכ-ףוס ןעמ זיא ןטַאטוּפעד ערעדנַא ןופ סעדער עכעלטע ךָאנ

 ,טלעגּפָאק ןדליג 3 ןלָאצ ןלָאז ןדיי יד זַא ,םכסה ַא וצ ןעמוקעג
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 יץנַאניפ יד זַא ,טגיילעגרָאפ טַאטוּפעד ןייא ךָאנ טָאה ףוס םוצ

 ןדיי יד זַא ,ןבעג גנוטכַא לָאז (םוירעטסינימ-ץנַאניפ סָאד ה"ד) עיסימָאק

 .רצוא-הכולמ םעד ןרַאנּפָא טשינ ןלָאז רעפרעד יד ןיא ןעניווװ סָאװ

 ירַארגַא ןעװעג זיא עטַאבעד דיי רעד ןופ טקנוּפ רעטייווצ רעד

 טָאה רעטשרע רעד .ןלױּפ ןיא גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוריז

 סירגַאב ךיא, :ּפוקסיב רעקציול רעד עגַארפ רעד ןיא טרָאװ ַא ןעמונעג

 סָאװ ,קלָאפ סָאד ןעיצוצ ונייהד ,לַאפניא ןבעלצונ ללכ םעד רַאפ ַאזַא

 ךיא .טפַאשטריװדנַאל וצ ,רעטרעדנוהרָאי עצנַאג ןיוש קידייל םורַא טייג

 ,רצוא-הכולמ רעד ןרענעלקרַאפ ךיז טעװ סע זַא ,רעבָא ךייא רעכיזרַאפ

 עלַא רעביא ןטכַארטרַאפ טוג ךיז עיצַאגעלעד עבושח יד רעבירעד לָאז

 טרָא ןייא ןופ ןײגרעבירַא ךיז ןלעוו סרעייגקידייל עקיזָאד יד .םיטרּכ

 יז ןלָאז ,ןצונ יילרעייווצ ןייז ייברעד לָאז סע ידכ רעבָא ,ןטייווצ םוצ

 ."ןרעקַא ייז טימ ייז ןלָאז ןוא ףלעוו ןּפַאכ

 ןוא ףלעוו ןּפַאכ ןלָאז ןדיי זַא ,גנוניימ רעטכַארבעג ןביוא רעד ןופ

 ןגעו טכַארטעג ןבָאה םיצירּפ עשיליוּפ יד זַא ,רָאלק זיא ,ןרעקַא ייז טימ

 סּפוקסיב םעד ,טפַאשטריװדנַאל וצ דלַאװעג רעביא ןדיי יד ןריפרעבירַא

 ןדיי ריא ױזַא יװ ,ןָא טשינ טייג זדנוא ןטײטַאב טלָאזעג טָאה לשמ

 לָאז סע ןעוו וליפַא ,טעברַאדרע וצ ןעמענ ךיז טזומ ריא ,ןָאט סע טעװ

 .ןרעקַא וצ ייז טימ ןוא ףלעוו ןּפַאכ וצ ןעמוקסיוא ךייא

 ןַאק ,ןטלַאהעג יקסװָאנרַאשז ןַאלעטשַאק רעד טָאה עקַאט רעבירעד

 םורָאװ ,עטיל ףיוא ךיוא ןייז לח לָאז טפַאשטריװדנַאל ןגעו טקנוּפ רעד

 ,טגָאלּפעג ןיורק רעד ןיא ןרעוװו ייז זַא ,ןעז ןלעװ ייז ןעו ,טשינ ביוא

 ,עטיל םוטנטשריפ ןיא ןבײלקרעבירַא ןעמענ ךיז ייז ןלעוו

 ןעמ, ,טגיילעגרָאפ טָאה (עיװָאזַאמ ןיא) רונ ןופ טַאטוּפעד רעד
 ,"הכאלמ וצ ןרעטנומפיוא ךיוא קלָאפ עקיזָאד סָאד לָאז

 ,ןטלַאהעג טָאה יקסווָאטיװָאשזרטסעיס טַאטוּפעד רעישַאלדָאּפ רעד

 ךרוד) ןרעסערגרַאפ ןוא טעברַאדרע וצ קלָאפ סָאד ןריפרעבירַא סָאד; וַא

 ןָאק טייצ רעד טימ םורָאװ .ןינע-הכולמ ַא זיא סָאד --- לָאצ ןייז (םעד

 הדירמ יד) ענישטשנַאמוא רעקירעיורט רעד ןופ ליּפשייב ןטױל סָאז
 רָאי ןיא ןליוּפ ןגעק קַאינזעלעשז ןוא אטנָאג ןענַאמַאטַא עשיקַאזָאק יד ןופ

 ,"דנַאלרעטָאפ םעד ןדָאש ַא ןעגנערב (8
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 -ענג רעד ןבירטרַאפ טָאה הדירמ רעשידיי ַא רַאפ ארומ עקיזָאד יד

 -עייל טנעמַאטסעט ןטלַא ןיא , :יקסווָאקלוס טשריפ ,עדָאװעיאװ רענעז

 זיא טציא רעבָא ,שירעגירק ןעוועג זיא קלָאפ עקיזָאד סָאד זַא ,רימ ןענ

 | ,"ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטשינ
 ,ןדיי יד זַא; ,טגיילעגרָאפ טָאה רעלצנַאקרעטנוא רעשיווטיל רעד |

 ,"דרע יד ןטעברַאַאב ןײלַא ןלָאז ,דרע ףיוא ןצעזַאב ךיז ןלעװ סָאװ

 -טזענג רעד ןגָארטעגנײרַא טָאה גָאלשרָאפ ןקידנעייגטייוו ַא רעייז |

 טשינ ךיז ןלעו סָאװ ןדיי, זַא ,טגיילעגרָאפ טָאה רע .,עדָאװעיאװ רענ

 ןרָאט טשינ ןלָאז הכאלמ רעדָא רחסמ ,טּפַאשטריװדנַאל טימ ןעמענרַאפ

 | | ,"ןֿבָאה הנותח |

 עגַארפ-ןדיי יד טָאה ןיורק רעד ןופ ןַאמטעה-סיורג רעשירעגירק רעד

 עצרוק ַא זיא םַארגָארּפ ןייז .ןפוא ןשירעטילימ ַא ףיוא ןדײשַאב טלָאװעג

 ןכָאנ ייז ןעמ לָאז תוכולמ ערעדנַא ןופ ליּפשיײיב ןטיול, :עפרַאש ַא ןוא

 -עג םַאזקרעמפיוא ךיוא טָאה רע ."דנַאל ןופ ןביירטרַאפ תובוח יד ןקעד

 טסייה סָאד ,רעגניי וליפַא ןוא רָאי 12 ייב הנותח ןבָאה ןדיי; זַא ,טכַאמ

 טשינ ןוא לדנַאה םוצ טשינ טסַאּפעגוצ טשינ זיא סָאװ ,רעטלע ןַא ןיא

 םַארגָארּפ ןייז זַא ,ןובשחו"יד ַא ךיז קידנבעגּפָא ,*טפַאשטריװדנַאל וצ

 טימ טנגונַאב ךיז רע טָאה ,ןריפוצסיוא טשינ עלייוורעד זיא םומיסקַאמ

 ,ןזייוו רעירפ לָאז ןבָאה הנותח לי סָאװ רעדעיק :םומינימ םַארגָארּפ ַא

 -ַאב ,"ןבילבעג עקַאט זיא ױזַא,/ ."ןעלטימ-טלעג עקירעהעג יד טָאה רע זַא

 | ,רעביירש-שוירַאיד רעד טקרעמ

 רעד ףיוא ןרָאװעג טרירַאב זיא ןפנָארב ןענערב ןופ עגַארפ עטירד יד

 רעכלעוו ,טַאטוּפעד רענישזרבָאד םעד ךרוד עיסעס-םייס רעטנָאמרעד

 יד ןופ לדנַאה םעד ןצענערגַאב רַאפ טגָאזעגסױרַא םעד ץוחַא ךיז טָאה

 ןטלַאהסיוא ןופ ןפוא ןדיווטעי םירחוס יד ייב וצ ןעמענ ייז לייוו , ,ןדיי

 ,טימרעד טריוװיטָאמ רע טָאה ןפנָארב ןענערב ןופ טָאברַאפ םעד ."ךיז

 עמשטערק ַא ןבָאה וצ קילגמוא סָאד טָאה ץישטכַאילש ַא ןעוו; זַא

 ,ןפנָארב ןענערב טשינ ללבֹב רע ןעק ,ןדיי ַא טימ תונכשב (671מ0108)

 -רַאפ ןדעי רעטנוא זײרּפ ןייז ּפָארַא טצעז (דיי רעד ה"ד) רענעי לייוו

 עקיליב טָאה רע לייוו ,טכייל ץנַאג ןָא סע טמוק (דיי םעד) םיא .?טסניד

 ןענַאטרעטנוא יד ּפֶא טרַאנ רע תמחמ ,האובת
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 טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה עיצַארעדעּפנָאק רעד ןופ קעלַאשרַאמ רעד

 ערעמערָא יד ןיא רקיע רעד טליצעג טָאה סָאװ ,גנוצענערגַאב רעד ןגעק
 ןענערב וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ ןײלַא ןבָאה סָאװ ,םיצירּפ
 "עג טָאה -- ףרַאד ןעמ, .דיי םעד טכער רעייז ןבעגעגּפָא רָאנ ,ןפנָארב
 דנַאל ןיא ןטלַאהוצפיוא ּפיצנירּפ ַא רַאפ ןבָאה --- קעלַאשרַאמ רעד טגָאז

 ןרעסערגרַאפ ןוא קילבוּפער רעד ןופ ןצונ יד ןטיהּפָא ייברעד ,טייהיירפ יד

 ,"תוסנכה עריא
 -סױרַא ךיז ןבָאה טַאגעלעד רענישזרבָאד םעד ןופ גנוניימ רעד רַאפ

 ,םיצירּפ ייר עצנַאג ַא ךָאנ טגָאזעג

 -גוא רענעזענג רעד ןטָארטעגסױרַא זיא ןעגנוניימ עלַא יד ןגעקַא

 טימ טעדנירגַאב גנוניימ ןייז טָאה רע ,(ישזרָאמָאקדָאּפ רערעמַאקרעט

 רימ ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא טשינ יײטשרַאפ ךיא; :םימעט עקידרעטייוו

 ,גנונעדרָארַאפ ַאזַא ןבעגסױרַא טנָאקעג ןצעזעג ערעזדנוא טיול ןטלָאװ

 -ּפָא דלַאװעג טימ רימ ןענעק ױזַא יו .ץעזעג-רוטַאנ סָאד רתוס זיא סָאװ

 -רַאפ ?ןענידרַאּפ ןופ רעגייטש ןייז ןוא םוטנגייא ןייז םענעי ייב ןעמענ

 ןענערב וצ סָאװרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,ץישטכַאילש רעמערָא ןַא לָאז סָאװ

 ןייז רע טקידנערַאפ ,רימָאל ..,ןפנָארב ּפעט ןענערב ןרָאט טשינ ,ןפנָארב

 ,עכעלגעמרַאפ רעקינייװ יבגל םישעמדדלַאװג ןייק ןָאטּפָא טשינ --- עדער

 ,?עטכַאילש ןענעז סָאװ

 טָאה ןענערב-ןפנָארב סָאד ןצענערגַאב ןופ גָאלשרָאפ רעד יװ ױזַא

 טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה ,ןטַאטוּפעד יד ןשיוצ רעגנעהנָא ןענופעג רעטייוו

 -עז'ס בוא, :טגָאזעג ױזַא ןוא עיצַארעדעפנָאק רעד ןופ קעלַאשרַאמ רעד

 זַא ,םעד ןגעוו טָאטוּפעד רעשילָאק םעד ןופ םימעט יד גונעג טשינ ןענ

 ךָאנ ןעמ ףרַאד ,ןגעמרַאפ ןייז רעביא ןפַאש וצ טכער ןבָאה לָאז רעדעי

 ןטפַאשדָאװעיָאװ עשיסור יד ןיא זַא ,טנעמָאמ םעד טכַארטַאב ןיא ןעמענ

 םייב) ןטלָאװ רעבירעד ןוא ,(ןרַאדנערַא) ןדיי לָאצ עטסערג יד ןַארַאפ זיא

 ןופ עדנערַא רעד ןופ תוסנכה עלַא ןלַאפעג (ןענערב-ןפנָארב ןופ טָאברַאפ

 -עד ןייק טשינ רימ ןבָאה ןטפַאשדָאװעיִאװ ענעי ןופ םגה .סעמשטערק

 םייב זַא ,טכַא ןיא טרּפ םעד ןעמענ וצ בוח רעזדנוא רעבָא זיא ,ןטַאטוּפ

 יז ןלָאצ וצ ןעלטימ יד ןעמענּפָא טשינ רימ ןלָאז ןרעייטש ןעמיטשַאב

 ,"תוסנכה יד ןעמענּפָא ךרוד
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 פעד רענישזרבָאד רעד .טלעוּפעגסיױא טשינ רעבָא טָאה עדער יד

 ךָאנ רעבירעד זיא סע .גָאלשרָאפ ןקידרעירפ ןייז ייב ןבילבעג זיא טַאט

 רעד ןוא עיצַארעדעפנַאק רעד ןופ קעלַאשרַאמ רעד ןטָארטעגסױרַא לָאמַא

 ןיא לייוו ,(ץעזעג ןגעק) 60008 168ס/1 ןיא גָאלשרָאפ רעד; זַא ,טרעלק

 טייהיירפ יד ןדעי ןרָאװעג ןזָאלעגרעביא זיא עװָאּפָאשט ןופ טקעיָארּפ

 -רדס ןופ ּפָארַא עגַארפ יד זיא סעדער עכעלטע ךָאנ ,(ןפנָארב ןענערב וצ)

 | ,םויה

 סָאד ןעוועג זיא עטַאבעד:םייס רעשידיי רעד ןופ טַאטלוזער רעד

 ,רעמיַארַאק ןוא ןדיי יד ןלעװ,; םיא טל סָאװ ,1775 רָאי ןופ ץעזעג

 טשינ ןוא ןײלַא יז ןטעברַאַאב סָאװ ןוא דרע ףיוא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ

 טױל) טלעגּפָאק ןשידיי ןופ ןרעװו טיירפַאב קיבײא ףיוא ,ןטסירק ךרוד

 3 ףיוא טיײרפַאב ךיוא ןרעװ ייז ,(ּפָאק ַא ןופ ןדליג 3 ץעזעג ןבלעז םעד

 דרע יד ביוא .םירעיוּפ ףיוא ןלַאפעג סָאװ ,ןרעייטש עכעלטנפע ןופ רָאי

 ןיא ןרעייטש ןופ טײרּפַאב ייז ןרעוו ,טעברַאַאב ןעוועג טשינ רעירפ זיא

 וצ טכער סָאד ךיוא ייז טיג 1775 רָאי ןופ ץעזעג סָאד ,*רָאי 6 ןופ ךשמ

 טשינ עטסוּפ יד ףיוא עדנערַא רעקיבייא ןופ טכער יד טימ ךיז ןצעזַאג

 ןיא ייס ןיורק רעד ןיא ייס רעדלעפ עשיצירּפ ןוא עכעלגיניק עטעברַאַאב

 .עיװָאזַאמ ןיא ךיוא יו ,עטיל

 ןישודקו הּפוח ןבעג וצ םינבר יד טרעװרַאפ ןעמ טָאה קיטייצכיילג

 ,רחסמ ןטבױלרעד ַא טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז ןלעװ סָאװ ,טיילעגנוי

 -הגותח ףיוא ןטַאדידנַאק יד .טסניד רעדָא טפַאשטריװדנַאל ,הכאלמ

 ,הסנרּפ רעייז ףיוא ןעלטימ עקירעהעג טימ ןזייווסיוא ךיוא ךיז ןזומ ןבָאה

 סָאװ עטמַאַאב יד ןלעטשטסעפ ןפרַאד ,טיהעגּפָא ןרעוו םיאנת עלַא יד יִצ

 ,רעטעּפש רָאי ייווצ ןיא רעײטשּפָאק ןופ עיצַארטסול יד ןריפכרוד ןלעוו

 ןטנָאמרעד םעד ףיוא ןייז רבוע ןלעװ סָאװ םינבר יד ,1777 רָאי ןיא ה"ד

 .סענווירג 1000 ןופ ףָארטש ַא ןלָאצ ץעזעג

 ןיא עטַאבעד רעשידיי רעד ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,1775 רָאי ןופ םייס ןשילױּפ

 יד ןריזירַארגַא ןגעוו ץעזעג סָאד זַא ,ןזייוונָא רוציקב רָאנ ליוו ךיא

 ,םימעט המכ רעביא טפַארק ןיא ןיירַא טשינ ללכב זיא ןדיי עשיליופ

 == קילדנעצ עכעלטע יװ רעמ טשינ ןלױּפ ץנַאג ןיא -- םידיחי ראג
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 .טריװדנַאל טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ,טצונעגסיוא ץעזעג עקיזָאד סָאד ןבָאה

 ,טלעגּפָאק ןופ ןרָאװעג טײרפַאב דוסי םעד ףיוא ןענעז ןוא טפַאש

 -ָארייא-ברעמ טכַאמעגכָאנ ןענעז תונותח יד ןופ ןעגנוצענערגַאב יד

 ןיא .טריטסיזקע ןבָאה ןעגנוצענערגַאב עכלעזַא וװ ,ןסיירּפ טרפב ,עּפ

 ןרעוו לָאז ץלַא סָאד זַא ,ןטכיזסיוא םוש ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןליוּפ

 טַארַאּפאהכולמ רעטינעג ַא ןעוועג קיטיינ זיא וצרעד .טכעלקריװרַאפ

 ןעמ עכלעוו ,ןדיי ןופ עיצַארטסיגער עלעיצעּפס ַא ,רעשיסיירּפ רעד יו

 ,המודכו ןעמענ:עילימַאפ ןבעג טזומעג טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא טלָאװ

 סע ,רעמ ךָאנ .ריּפַאּפ ןפיוא ןבילבעג עקַאט ןענעז ןעגנוצעגערגַאב יד

 -ָאד יד טוװרּפעג טָאה ןעמ זַא ,ןרוּפש עטסנעלק יד ָאטשינ וליּפַא ןענעז

 ,ןכעלקריוורַאפ ןבעל ןיא ןטקנוּפ עקיז



  םעניא עירטסודניאדיוה עשידיי יד
 ןליופ ןטלַא

 ןפיוא גָאט וצ טנייה ןעייטש סָאװ ,ןגָארּפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 -בָארּפ סָאד קפס ןָא זיא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ םויה-רדס

 -ַאב רעשידיי רעד ןופ סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע יד ןקיטסעפרַאפ ןופ םעל

 טנָאמרעד טפָא טרעוו טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,ןליוּפ ןיא גנורעקלעפ

 לײט ַא עכלעוו ,ןגייווצ:הסנרפ עיינ ןעניפעגוצסיוא טייקידנעווטיונ יד

 | ,עירטסודניא-זיוה רעד ןשיווצ ןעניפעג וצ ןרעלק

 ןקיטנייה ןזיב ךָאנ זיא ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ טײהנעגנַאגרַאפ יד

 ױזַא יוו ,קינייו רעייז ןסייו רימ ,טשרָאפעגסיוא ךַאװש רעייז גָאט

 ךיוא ןסייוו רימ ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ןדיי יד טבעלעג ךיז טָאה'ס

 ,רעכיז רעבָא זיא סנייא .הנויח רעייז ןגיוצעג ןבָאה ייז סָאװ ןופ ,קיניײװ

 ןקידסלָאמעד םעד ןיא לָאר עסיורג רָאג ַא טליּפשעג ןבָאה ןדיי יד זַא

 -נָא ןַא ןעמונרַאפ ייז ןבָאה עירטסודניאיזיוה רעד ןיא ךיוא .קרעװטנַאה

 .טרָא ןעזעג

 טיהעגפיוא זיא עירטסודניאיזיוה רעשידיי ןגעו העידי עטסטלע יד

 -ינוא רעוװעקַארק ןופ רָאסעפָארּפ םעד ןופ קרעוװ שיטימעסיטנַא ןַא ןיא

 רעשילױּפ רעד ןופ לגיּפש םעד/ ,יקסנישטימ ןַאיטסַאבעס ,טעטיזרעוו

 ןקיזָאד םעד ןיא .(1618 רָאי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג) ?ןיורק

 ןבעל ןכעלטּפַאשטריװ םעד ןגעוו תועידי ללש ַא טלַאהטנַא סָאװ ,קרעוו

 ןוא גרעבמעל ,ןילבול ,יו ,טעטש עשילױּפ עטסערג יד ןיא ןדיי יד ןופ

 עשידיי ןופ גנוקילײטַאב רעד ןגעוו סָאװ טָא רימ ןענעייל ,עקָארק טרפב

 ןופ ןסירעגסױרַא ןבָאה סעקשידיי יד; :עירטסודניאיזיוה רעד ןיא ןעיורפ

 םורָאװ ,הסנרּפ רעייז תונמלַא ןוא תולותב (עכעלטסירק) עקידתועינצ

 -ּפענק ,ךעלרינש ענעטנווייל ןוא ענעדייז ,ןציּפש :סיוא ןיוש ןטעברַא ייז

 "נָא יילרעלכ ןוא ןעײרעקיטשידלָאג ,ןעגנוטעברָאסיוא-דייז ,ןפיילש ,ךעל
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 "יורק ענלרעּפ יד ןוא ןטַאנרָא יד ןופ ןלייז יד וליפַא ,ןעיירעקיטש ערעד

 ךיז טגָאלק'ס ןוא *.,.(םירישכמ עכעלכריק) סעיצנַארטסנָאמ יד ףיוא ןענ

 -טסירק בוא; זַא ,ןלױּפ ןיא ה"י ןט-17 ןופ טימעסיטנַא רעטסערג רעד

 ,"ןפיוקרַאפ וצ וו טשינ סע ייז ןבָאה ,סיוא סעּפע ןטעברַא ןעיורפ עכעל

 יאמלה .,ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק רָאסעּפָארּפ רעקיטכרָאפסטָאג רעד

 סיוא יײז ףיױא רע טכַארט ,סעטנרַאה עשיליוּפ רַאפ ןטעברַא סעקשידיי

 יד וצ ןפורעג ןרעוו סָאװ ,סעקשידיי יד; ,סעטבנג ןענעז ייז זַא ,לובלב ַא

 ,לרעּפ טימ ןצעזוצסיוא רעדָא ןטפעהוצסיוא סעּפע סעטנרַאה עקיטכעמ

 ןפרַאװ ןוא רענייטש ערעייט רעדָא לרעּפ עטסעב עמַאס יד ןייא ןעגנילש

 -ידיי יד ױזַא יװ ,ןָא רעטייוו ךָאנ טיג יקסנישטימ ."עשטסגרע יד רעטנוא

 ,לרעּפ ענעגנולשעגנייא יד סױרַא ךָאנרעד ןעמוקַאב סנירעטפעה עש

 | ..ןגיײװשרַאפ ָאד סע זומ ךיא רעבָא

 -ּפָא טשינ זיא ךוב סיקסנישטימ ןופ טַאטיצ רעטכַארבעגנבױא רעד

 ,רימ ןעעז תישאר ,ןכַאז ךס א רעייז סױרַא ןופרעד ןעגנירד רימ .ןצַאשוצ

 טימ ןבעגעגּפָא קרַאטש רָאג ךיז ןבָאה ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עשידיי זַא

 -זיוה טרָאװ ןטימ ןעיײטשרַאפ רימ סָאװ ,םעד טימ ללכב ןוא יירעטפעה

 ןיא סָאװ ,ךוב ןייז ןיא יקסנישטימ טלָאװ ,טשינ ַא לייוו .עירטסודניא

 רַאפ ןענופעג טשינ ,ןטַאטוּפעד םייס עשיליוּפ יד וצ טדנעוװעג ןעוועג
 ,ןביירש וצ םעד ןגעו קיטיונ

 עשידיי יד זַא ,עטַאטיצ רעד ןופ ןעגנירד רימ ןענָאק סנטייווצ

 ןעגנוטעברַאסױא ערעייז זַא ,סנירעטעברַא עטוג ןעוועג ןענעז ןעיורפ

 סָאװ ,סעטצירּפ עשיליוּפ זיולב טשינ זַא ,תומלשה וצ טריפרעד ייז ןבָאה

 עכלעוו ,ךריק יד וליפַא זַא רָאנ ,ןצוּפ וצ טַאהעג ביל קרַאטש ךיז ןבָאה

 קידנליו טָאה דיי יד טפמעקַאב קידנעטש קידרעייפ רעייז ךָאד טָאה

 ערעזדנוא .טעברַאךעיורפ רעשידיי וצ ןעמוקנָא טזומעג קידנליוו טשינ

 ,ןבָאה ,ןלוש עלענָאיסעּפָארּפ ןייק טקידנעעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סעבָאב

 -ךלָאג ,יירעטפעה רעד ןיא טרָא ןטשרע םעד ןעמונרַאפ ,ןעעז רימ יו
 -סיוא טנַאקעג טשינ ןבָאה ןעיורפ עכעלטסירק יד .המודכו יירעקיטש
 ,ןעיורפ עשידיי יד ןופ ץנערוקנָאק יד ןטלַאה

 ךיז טקעלּפטנַא ,ה"י ןט-18 ןֹופ ףוס םייב ,רעטעּפש רָאי 180 טימ
 רעד ןיא שירטסודניא-זיוה רעשידיי ןופ דליב יינ ַא ןגיוא ערעזדנוא רַאפ
 יד תעב זיא (טנַאק רענזיוּפ) ץניוװָארּפ עקיזָאד יד .ןליוּפסירג ץניוװָארּפ
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 טלָאמעד ןוא ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא ןליוּפ ןופ ןעגנולייטעצ

 יטנַא ןעמונעג ןבָאה עכלעוו ,רעמענרעטנוא ענעדישרַאפ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה

 ןבָאה סָאװ ,רעמענרעטנוא יד ןשיווצ .ןצניװָארּפ עשטייד עיינ יד ןעלקיוו

 "יו ,דיי רעכייר ַא טנכייצעגסיא סרעדנוזַאב ךיז טָאה ,ןקילג טכוזעג

 קירבַאפ עסיורג ַא טַאהעג רע טָאה דנַאלשטיײד ןיא .םירפא ענייה לעט

 ןוא עשידיי ןבָאה קירבַאפ רעקיזָאד רעד ןיא .ןציּפש ןופ (רוטקַאּפונַאמ)

 ןציּפש טכַאמעג רעטעברַא עכעלטסירק

 -ץענ ןסייהעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,ןלױּפסיױרג ןופ לייט רעד ןעוו

 רעכירַא זיא ,(שטעטָאנ :שיליוּפ ףיוא --- ץענ רעסַאװ ןכָאנ) טקירטסיד

 -ךָאד יד ןיא .ןגָארטעגרעבירַא ןיהַא ךיז רע טָאה ,טנעה עשיסיירּפ יד ןיא

 ענָארק ,ױקינרַאשט ,ענעליפ טעטש יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןטנַאק עקיט

 ןעמונרַאפ גנַאל ןופ ןיוש ןעיורפ ןוא ךעלדיימ עשידיי ךיז ןבָאה .ַא .א

 וצ טדנעװעג םירפא לעטייוו ךיז טָאה טציא ,ןציּפש ןטעברַאסיױא טימ

 ןעיורפ עשידיי יד טעװ רע זַא ,טגיילעגרָאפ ןוא טכַאמ רעשיסיירּפ רעד

 סָאד ןבעג וצ טיירג זיא רע זַא ,ןציּפש ערעסעב ןכַאמ וצ ןענרעלסיוא

 טשינ םענייק ןרָאט יז זַא ,רע טלעטש יאנת ןייא רָאנ ,עקיטיונ ץלַא

 -רַאפ ןעמונעג טָאה םירפא .םיא ץוח ַא ןעגנוטעברַאסיױא יד ןפיוקרַאפ

 .ןעיורפ עשידיי 1.500 ךרע ןַא טקיטפעשַאב ןוא טקעיָארּפ ןייז ןכעלקריוו

 ץלַא טלָאװ'ס .עטוג רעייז ןעוועג ןענעז סנירעטעברַא ענייז ןופ ןציּפש יד

 -ןיכ עשיסיירּפ יד ןופ ּפעק עּפמעט יד טשינ ןעוו ,גנונעדרָא ןיא ןעוועג

 -יינ יד ןופ םישוריג הרדס ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד ,ןטַארקָאר

 עוויטקודָארּפ-טשינ ןבירטעג טָאה ןעמ .תונידמ ןסיירּפ יד ךרוד עטצעזַאב

 רעד ןופ סנירעטעברַא עשידיי 106 ...וליפא ייז ןשיווצ ןוא ןטנעמעלצ

 גנוריגער רעד ייב םימחר ןטעבעג ךיז טָאה םירפא .ױקינרַאשט טָאטש

 ןיק דנַאלשטיײיד ןופ ןבירטרַאפ ,ןעיורפ עשידיי יד זַא ,טנרָאװעג ןוא

 ןדָאטעמ עיינ יד ןעיורפ עשידיישילױּפ יד ןענרעלסיוא ךָאנ ןלעוװ ,ןלױּפ

 .ןציּפש ןכַאמ ןופ

 .טעטש לייט ַא רַאפ ןעוועג טלָאמעד זיא גנוטעברַאסיוא:ןציּפש יד

 עז לימעדיינש טָאטש רעד ןיא ;גייווצ-הסנרּפ רעטסקיטכיװ רעד ךעל

 ןיא ,סנירעטעברַאןציּפש 120 ןעוועג רעניווונייא עשידיי 188 ןופ ןענ

 .וװ .זַא .א 150 -- 283 ףיוא סנעזבאל ןיא ,200 --- 483 ףיױוא ענעליפ

 ןלױּפסױרג ןיא זָא ,ןטּפױהָאב טסיירד ןָאק ןעמ ,טרָאװ ןייא טימ
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 -ויא זוה רעד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןעיורפ עשידיי בור רעד זיא

 | ,עירטסוד

 ןַא יירפ ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ ,ןלױּפ לייט םעד ןיא ךיוא רעבָא

 -סיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה ןליוּפ ןעוו ,1795 רָאי ןזיב) רָאי 23 ךרע

 .עירטסודניא-זיוה רעד ןיא טרָא ןַא ןעמונרַאפ ןעיורפ עשידיי ןבָאה ,(ןריט

 רעד ןיא ןעיורפ עשידיי ןופ גנוקילײטַאב רעד ןגעוו תועידי יד

 עכעלטפַאשטריװ עטנַאסערעטניא יד רימ ןעקנַאדרַאפ עירטסודניאדזיוה

 יד ןבָאה טלָאמעד .ןלױּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןַאד ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע

 ךיוא זייוולייט ןוא סענַאשטשעימ עכעלטסירק עכייר ,םיצירּפ עשיליופ

 -קַאפונַאמ ךעלטנגייא ,עירטסודניא:סיורג ַא ןעיוב ןעמונעג ךיז ,ןדיי

 ןכַאמ קיגנעהּפָאמוא רַאפ טעברַא עקידעבעל ַא טלָאמעד טייג'ס ,ןרוט

 "יא ןַא ןעלקיװטנַא וצ טבערטש ןעמ ,קרעמ עכעלרעסיוא יד ןופ ןלױֿפ

 -ניא רעד ןופ יובפיוא רעד .עירטסודניא-לַאטעמ ןוא -רעדעל ,"ךוט ענעג

 טָאה רָאנ ,דנַאל סָאד ןכַאמ ךייר זיולב טשינ טפרַאדעג טָאה עירטסוד

 -עלש ,רעייגקידייל תונחמ יד רַאפ ץַאלּפ-סטעברַא ןַא ןייז טלָאזעג ךיוא

 ןיא טלבירגעג ןוא טלביוװשעג טָאה סע עכלעוו ןופ ,רעלטעב ןוא רעּפ

 | ,ןלױּפ ץנַאג

 טבערטשעג ךױא ןבָאה רענעמ-הכולמ עשיליוּפ עקידסלָאמעד יד

 וצ ייז ידכב ,עירטסודניא רעד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןעיצוצניירַא

 -רעדנַאנופ ןעמונעג טָאה ןעמ ןעוו עקַאט רעבירעד .וויטקודָארּפ ןכַאמ
 ןבאה ,ןעיורפ עשידיי טרפב ,ןדיי ווװ ,עירטסודניא ןופ ןגייווצ יד ןעיוב
 טָאה ,עירטסודניא-זיוה ןופ םרָאפ רעד ןיא סעיציזָאּפ עקיטכיוו ןעמונרַאפ
 .טיוא סלַא עירטסודניאיזיה עקיזָאד יד טצונעגסיוא קרַאטש עקַאט ןעמ
 "ונַאמ רעד רַאפ ,הגרדמ:סטפַאשטריװ רערעכעה ַא רַאפ טקנוּפיסגנַאג
 ,רוטקַאֿפ

 -ןציס רעטמירַאב קרַאטש רעד ןיא זַא ,רימ ןענעייל ,לשמל ,ױזַא
 -עג ןעװעג ןענעז ןעגנוטעברַאסיוא עריא סָאװ ,וָארימעינ ןיא קירבכַאפ
 ,ןעיורפ עשידיי טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טכוז
 .שעמ ןופ ןעמרָאפ יד טכַאמעג וליפַא ןוא לװנַאב ןענוּפשעג ןבָאה סָאװ
 -ּפָא טנַאקעג טשינ ךיז רע טָאה ,וװָארימעינ טכוזַאב טָאה גינעק רעד תעב
 ןייא ןיא וליפא ןוא ןרושָארב ענעדישרַאפ ןיא .קירבַאפ רעד ןופ ןביול
 טרעװ ייברעד ןוא טנָאמרעד קירבַאפ עקיזָאד יד טרעו רעשיטימעסיטנַא
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 ךױא  ָאד ןענעז סניועטעברַא 200 יד ןשיוװצ זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא

 ,סעקשידיי

 ,טנירעטעברַא עשידיי יד זַא ,קפס םוש ןייק טשינ טגילרעטנוא'ס|

 רעירפ ךיז ןבָאה ,קירבַאפ רעװָארימעינ רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ

 ,םייה רעד ןיא לוװנַאב ןטעכרַאסױא םעד טימ טשינ רשפא ןעמונרַאפ

 -ָארּפ ןופ גייווצ ןכעלגע ןַא טימ טקיטפעשַאב ךיז ייז ןבָאה רעבָא 'ועכיז

 ,המודכו לָאװ ןעניּפש ,לשמל ,יװ ,שיצקוד |
 -גיא רעייז רעטייווצ ַא זדנוא טזײװַאב ,ןעוועג ױזַא עקַאט זיא'ס זַא

 ,ץצינדָארָאה ןיא ,עירטסודניא-זיוה רעשידיי ןופ טקַאפ רעטנַאסערעט

 -בירגעג ה"י ןט-18 ןופ ןרָאי רעק-70 יד ןיא טָאה טרָאד .ענדָארג ןבענ

 -בַאפ ןצנַאג ַא זיוהנעזיט ינָאטנַא רעטסינימ-ץנַאניפ רעשיווטיל רעד טעד

 ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עסיורג ןטייצ ענעי רַאפ עקיזָאד יד .רעטנעצ-סקיר

 ןיא זַא ,טסוװַאב זיא'ס .רעטעברַא 3000 ךרע ןַא טקיטפעשַאב טלָאמעד

 "ַאוצ ןעיורפ עשידיי ןבָאה ןטַאטשרַאװ-רעבעװ ןוא ןקירבַאפ-ךוט ענייז

 ענעלָאװ ןייל ןוא לָאװ ןופ ןענוּפשעג םייה רעד ןיא עכעלטסירק טימ ןעמ

 .עזדנעשּפ ענענייל לוא

 זיא'ס זַא ,טייקרעכיז ז רעטסלופ רעד טימ טעמכ ןעמעננָא ןָאק ןעמ

 רעכלעוו ןיא ,ןליוּפ ןיא ליטסקעט ןופ קירבַאפ ערעסערג ַא ןעוועג טשיג

 -עטעברַא סלַא ןח ,טקילײטַאבטימ ךיז ןבָאה טשינ ןלָאז ןעיורפ עשידיי

 ,םייה רעד ןיא ,עצינדָארָאה ןיא יו ןה ,קירבַאפ ןיא סניר

 זַא ,ןייז גונעג סיוועג ןלעוו ןליּפשייב עטכַארבעג יד זַא ,ןכער ךיא |

 ערעייז זַא ,ןטּפױהַאב טייקרעכיז רעטסלופ רעד טימ ןענָאק לָאז ןעמ

 -עג ַא ןיא ןעיורפ עשידיי ןוא ןדיי עשיליופ עקילָאמַא יד ןבָאה תוסנרּפ

 ,עירטסודניא-זיוה רעד ןופ ךיוא ןגיוצעג סָאמ רעסיוו

 ןדיי יד ןבָאה יצ ,ןלעטשוצטסעפ טנַאסערעטניא ןעוועג טלָאװ'ס |

 -עּפש ךיוא עירטסודניאדזיוה רעד ןיא סעיציזָאּפ עקיזָאד יד ןטלַאהעגנייא

 יד ןעװעג סע ןענעז עכלעוו ָאט ,ןעשעג טשינ זיא סָאד בוא ןוא רעט

 -טסעפ עקיזָאד יד .גנַאגרעטנוא םעד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוביס

 | ,טנרעלעג ךס ַא זדנוא טלָאװ גנולעטש



 ןוא ןלעזענ עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד
 ןליוּפ ןטלַא םעניא ךעלנניינרעל

 טלָאמעד ,רעקירָאטסיה ןזַאושזרוב ַא ןופ ךוב ַא ןענעייל רימ ןעוו

 "ענּפָא ךיז טָאה עטכישעג עשידיי יד זַא ,קורדנייא םעד רימ ןעניוועג

 ײז טול סיוא טמוק --- קלָאפ עשידיי סָאד .עילידיא ענייש ַא יװ טליּפש

 -רָאפ טשינ ןענעז סע .הולשו-םולשב ךיז ןשיװצ טבעלעג דימת טָאה --

 ןיא ןטכיש ענעדישרַאפ יד ןשיװצ ןפמַאק עכעלרעניא םוש ןייק ןעמוקעג

 ...לארשי ןופ ןטלעצעג יד ןיא טשרעהעג טָאה תודחַא רָאנ ,ןסַאלק

 רימ ןעװ ,טײהנעגנַאגרַאפ עשידיי יד סיוא רעבָא טעז שרעדנַא

 ךיוא זַא ,סױרַא ךיז טזייוו'ס .גנַאגוצ ןשיטסיסקרַאמ ַא טימ יז ןשרָאפ

 -לעזעג ןעמוקעגרָאפ ,רעקלעפ ערעדנַא ייב יװ טקנוּפ ,ןענעז ןדיי ייב

 ןעמונעגנָא לָאמטּפָא ןבָאה עכלעו ,ןפמַאק עלַאיצָאס ןוא עכעלטפַאש

 ןגעוו תועידי קיניײװ רעייז רעבָא ןבָאה רימ .ןעמרָאפ עפרַאש ץנַאג וליפַא

 ןגעוו תועידי קיניײװ ללכב ןגָאמרַאפ רימ לייוו ,ןפמַאק ענעמוקעגרָאפ יד

 ןט-18 ןזיב ןט-16 םענופ) ןלױּפ ןטלַא םעניא ןדיי יד ןופ ןבעל ןכעלרעניא

 ,(טרעדנוהרָאי

 -רעװטנַאה ייב ךעלגניינרעל ןוא ןלעזעג עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד !
 רימ ןסייוו רעדייל .סקירעיורט ַא רעייז ןעוועג ןטייצ ענעי ןיא זיא דעק

 טלָאמעד סע זיא ןעמעו םורָאװ .ליפ קירעביא טשינ ןבעל רעייז ןגעוו

 עקיצנייא סָאד ןטכיש עמירָא יד טבעלעג ןבָאה'ס ױזַא יװ ןעגנַאגעגנָא

 ןבעל סָאד ןרידוטש טציא ןענעק רימ סָאװ ןופ ןוא ןבילברַאפ זיא סָאװ

 ןטוטַאטס יד ןענעז סָאד ,ןטייצ ענעי ןופ ךעלגניינרעל ןוא ןלעזעג יד ןופ

 'רעטסיימ רעד ױזַא יוװ ,םעד ןגעוו ךיז טדער יז ןיא .ןכעצ עשידיי יד ןופ

 סע רעוװ ןוא לגניינרעל רעדָא ,ןלעזעג ןייז טימ ןייז גהונ ךיז ףרַאד

 .ךוסכיס ַא יז ןשיוװצ סיוא טכערב סע תעב ןטּפשמ ףרַאד

 ן כ ע צ יד ה"ד תורבח-רעקרעװטנַאה עשידיי יד ןבָאה ללכב
 עשימָאנָאקע יד ףיוא טגיילעג טכַא קרַאטש ,ןכעצ עשיליוּפ יד יו טקנוּפ
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 ןכעצ עשידיי יד ןופ ןטוטַאטס יד .רעדילגטימ ערעייז ןופ ןשינעפרעדַאב

 ןשיווצ ץנערוקנָאק יד ןדיימוצסיוא טסיילפעג ןעלטימ עלַא טימ ךיז ןבָאה

 רעד טייקמַאזקרעמפיוא ךס ַא טקנעשעג ןבָאה ייז ןוא רעדילגטימ ערעייז

 .ךעלגניינרעל ןוא ןלעזעג יד ןגָאזּפָא רעדָא ,ןטלַאה ,ןעמענוצ ןגעוו עגַארפ

 יד ןטעברַאסיױוא ןגעלפ -- ןטוטַאטס יד טסייה סָאד --- תונקת יד

 -רעד זיא'ס .ןקיטעטשַאב ןפרַאד ייז טגעלפ להק רעד ןוא עטסטלעיךעצ

 ןיולב ןעמונעג טכַא ןיא ןבָאה ייז זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש טשינ רַאפ

 -עג יד ןופ ןסערעטניא יד טשינ רעבָא ,סרעטסיימ יד ןופ ןסערעטניא יד

 -עגכרודַא ןענעז ןכעצ עשידיי יד ןופ ןטוטַאטס יד .ךעלגניינרעל ןוא ןלעז

 ןלעזעג יד רַאפ ךעלטנייפ סיואכרוד ןענעז סָאװ ,ןצנעדנעט טימ ןעגנורד

 ןטעברַא וצ ןלעזעג יד ןרעוורַאפ תונקת יד .ךעלגניינרעל יד רַאפ ןוא

 -רעד עלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב וצרעד ןבָאה ייז רעדייא ,קידנעטשטסבלעז

 .ךעצ םעד ןופ שינעביול

 ךַאמּפָא ןַא ןסילש ןוומ טגעלפ לגניינרעל רעדָא ,ןלעזעג רעדעי

 ןעוועג טשינ ןענעז ךַאמּפָא ןופ ןעגנוגנידַאב יד רעבָא .רעטסיימ ןייז טימ

 .עטסטלע :ךעצ יד ןופ רָאנ ,םידדצ עדייב ןופ ןליוו ןטוג ןופ קיגנעהּפָא

 ןלעזעג ןרַאפ תוריכש ןופ ךיוה יד ןרילומרָאפ יונעג טגעלפ ךַאמּפָא רעד

 םענופ ךובילָאקָאטָארּפ םעד ןיא ןבירשעגנײרַא ןרעו טגעלפ סָאד ןוא

 רע ביוא ,טסייה סָאד ,ןייז רבוע ףיורעד טגעלפ סָאװ ,רעטסיימ ַא .ךעצ

 רַאפרעד טגעלפ ,ןיול ןרעכעה ַא לסיבַא ןלָאצַאב ןלעזעג םעד טגעלפ

 .ןרעו טפָארטשַאב ברַאה רעייז

 ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא רימ ןעניפעג -- ךעצירעדיינש רעקצול רעד

 רשא; סרעטסיימ יד ףיױא סעכ ןיא קרַאטש זיא -- טייצ רענעי ןופ

 וע ל צ נ ע ר ט ע צ ס ָא וװ) םילעוּפה תוריכשב הברה ןוממ םיזבזבמ

 בילוצ, וא (* ןיול- ט ע ב ר ַא ףיו א טל עג ך ס ַא

 ןעמוקעג סרעטסיימ יד ןענעז רַאפרעד ."םיכוסכס ךס ַא וצ טמוק םעז

 רעמ ןלעזעג ןייק ןבעג טשינ רָאט סָאבעלַאב םוש ןייק, זַא ,םכסה ַא וצ

 ןעמוקַאב טעװ ןייז רבוע ףיורעד טעוו'ס רעוו ןוא רָאי ַא ןדליג 40 יװ

 ,"ןפָארטש עברַאה

 -נרעל ןופ טייהיירפ-סגנוגעװַאב יד קרַאטש ןצינערגַאב תונקת יד

 סָאװ ,טייצ עצנַאג יד רעטסיימ םייב ןענידּפָא זומ רע .ןלעזעג ןוא לגניי
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 רעד רַאפ עלעטש ןייז טזָאלרַאפ רע ביוא .ךַאמּפָא ןיא ןזיוװעגנָא זיא סע

 .ןעמעננָא טשינ רעטסיימ רערעדנַא ןייק םיא רָאט ,טייצ

 רעדָא ,ןטוג םעד ןצנַאגניא טרעפילעגסיוא זיא לגניינרעל סָאד

 וצ טכער וליפַא טָאה לגניינרעל סָאד .רעטסיימ ןייז ןופ ןליוו ןטכעלש

 ןופ ןעײטשַאב םיטפוש יד יו ױזַא רעבָא .רעטסיימ ןפיוא ךיז ןגָאלק

 "עג דימת טָאה'ס רעוװ ןייז וצ רעשמ רעווש טשינ ךיז זיא עטסטלע'ךעצ

 -נרעל םעד טכער ןבעגעגוצ טרָאפ טָאה טכירעג סָאד ביוא .טכער טַאה

 סָאד טַאהעג ייז ןבָאה טלָאמעד טשרע --- ןלעזעג םעד רעדָא ,לגניי

 ,רעטסיימ ןרעדנַא ןַא ןביילקוצסיוא ךיז טכער

 "עג ןח'אשונ טשינ טָאה לגניינרעל סָאד ביוא רעבָא זיא רעגרע

 -ךעצ יד רַאפ טגָאלקעגנָא םיא טָאה רענעי ןוא רעטסיימ ןייז ייב ןעוו

 ןיוש זיא ,טכער ןבעגעגוצ רעטסיימ םעד טָאה ךעצ רעד ביוא .עטסטלע

 לטב עטסטלע-ךעצ יד ןבָאה לכ-םדוק .רעטיב ןעוועג לגניינרעל ןימ ַאזַא

 ךָאנ ,ןסָאלשעג ךיז ןשיװצ ןבָאה םידדצ יד סָאװ ,ךַאמּפָא םעד טכַאמעג

 -עג טפרַאדעג טָאה סע עכלעוו ,טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ,רעמ

 ,לגניינרעל ןטימ רעטסיימ םענעזעוועג םעד ןשיװצ ךַאמּפָא רעד ןרעיוד -

 סיימ ןרעדנַא ןַא ייב טעברַא ןייק ןעמוקַאב לגניינרעל סָאד טשינ ןעק

 ןטכַארטעגסיױא ןַא רַאפ וליפַא רעדָא ,אטח ןטסנעלק םעד רַאפ ָאזלַא .רעט

 טימ לגניינרעל ןייז ןפָארטשַאב טנעקעג רעטסיימ רעדעי טָאה ,לובליב

 ,טײקיזָאלסטעברַא רעקידנרעיוד ַא

 ךָאנ וליפַא ,רעטסיימ ןייז ןופ ףַאלקש ַא טעמכ זיא לגניינרעל סָאד;

 4 רעדָא 3 יד טסיזמוא טעברַאעגּפָא םיא ייב ןיוש טָאה רע ןעוו םעד

 רעד טָאה ,ןלעזעג ַא ןרָאװעג ןיוש זיא רע ןוא "טייצנרעל , רעד ןופ רָאי

 ןרעדנַא ןַא וצ ןיײגוצרעבירַא טכער ןייק טַאהעג טשינ ךיוא רעטעברַא

 "ךעטסיימנרעל; רעד ,רענייז רעטסיימ רעטשרע רעד ביוא .רעטסיימ

 ןטלַא ןייז ייב ןטעברַא רעטייו טזומעג רע טָאה ,טלָאװעג רָאנ טָאה

 עג רע טָאה ,רעטסיימ םייב זיולב ןעוועג ָאד זיא הרירב יד .רעטסיימ

 ,טייצנרעל רעד ךָאנ לגניינרעל ןייז ןטלַאהרַאפ טנעקעג רע טָאה טלָאװ

 לגניינרעל סָאד טָאה טלָאמעד טשרע -- טלָאװעג ט ש י נ רע טָאה

 ,רעטסיימ ןרעדנַא ןַא ןכוז וצ ךיז טכער ַא טַאהעג

 עכלעוו ,תורצ לקעּפ סָאד טשינ ךָאנ רעבָא ךיז טקידנע םעד טימ
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 "עג רעדעי ַא .ןלעזעג ןוא ךעלגניינרעל יד ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה'ס
 טשינ זַא לייוו ,ךיז רַאפ סָאבעלַאב ַא ןרעװ וצ טבערטשעג טָאה ןלעז

 "סיימ ןרעװ וצ ידכ רעבָא .עטכעלש ַא רעייז ןעוועג עגַאל ןייז ךָאד זיא

 זיא'ס .עטסטלע-ךעצ יירד רַאפ ןעמַאזקע ןַא ןבעגּפָא טזומעג רע טָאה רעט

 טָאה סָאװ ,ןלעזעג ןעמירָא ןַא רַאפ זַא ,ןלעטשוצרָאפ רעווש טשינ ךיז

 ןיִמ ַאזַא זיא ,עטסטלע-ךעצ יִד ןשיװצ עיצקעטָארּפ ןייק טַאהעג טשינ

 .ןעמוקעגנָא טכייל ױזַא טשיג ןעמַאזקע

 "עג ןוא לגנינרעל ןשידיי ןופ עגַאל יד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא טָא

 עטיירב עכלעזַא טַאהעג ןבָאה ןכעצ יד ןעוװ ,ןליוּפ ןטלַא םעניא ןלעז

 "רַאפ ,טצינערגַאב ייז ןענעז טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא .ןְטְכַאמלופ

 סָאװ ןָאט טנָאקעג ַײז טימ ןבָאה עכלעוו ,סרעטסיײמ יד ייב טפַאלקש

 "רַא םעד ןפרַאװסױרַא ,ןגָאזּפָא טנעקעג ;טסולגעג רָאנ טָאה ץרַאה רעייז
 "סיימ רערעדנַא םוש ןייק לייוו ,רעגנוה רַאפ ןייגסיוא ןזָאל םיא ,רעטעב|

 "עג רעדָא לגניינרעל ןטגָאזעגּפָא ןַא ןעמענוצ טרָאטעג טשינ טָאה רעט

 סע ןענַאװ זיב ןטרַאװ טזומעג טָאה לגניינרעל רעטגָאזעגּפָא ַאזַא ,ןלעז

 יךַאמּפָא םענעסירעגרעביא ןופ טייצ יד טקידנעעג ךיז טָאה

 סָאד --- ןלעזעג ןוא ךעלגניינרעל יד ןָאטעג וצרעד ןבָאה סע סָאװ

 עטלַא יד טשינ ןענָאמרעד םעד ןגעװ לַיװ .,טנַאקַאב טשינ זדנוא זיא

 ןגעלפ ןלעזעג יד טרפב ןוא ךעלגניינרעל עכעלטסירק יד ,ןלָאקָאטָארּפ -

 -סיימ יד ןגעק ףמַאק ַא ןריפ תוחוכ עמַאזניימעג טימ ןוא ןריזינַאגרָא ךיז

 ןלעזעג לָאצ יד וו ,טעטש עכלעזַא ןיא ןוא רעדנעל לייט ַא ןיא .סרעט

 -יירַאפ ערעדנוזַאב ןפַאש ןלעזעג יד ןגעלפ ,עקידנטײדַאב ַא ןעוועג זיא

 -סיימ יד ןגעק ןקיירטש טריזינַאגרָא לָאמלייט וליפַא ןבָאה עכלעוו ,ןעֶנ

 יד יצ ,העידי עטסנעלק יד ןַארַאפ טשינ וליּפַא זיא ןרעױדַאב םוצ .סרעט

 .ןעניירַאפ עכלעזַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ןליױּפ ןטלַא םעניא ןלעזעג עשידיי

 זַא ,טגָאזעג ןביוא ןבָאה רימ יװ ױזַא ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאד רַאפרעד ןוא

 רעגרע ךס ַא ןעוועג זיא ןלעזעג ןוא ךעלגניינרעל עשידיי יד ןופ עגַאל יד

 | .ןלעזעג ןוא ךעלגניינרעל עכעלטסירק יד ןופ עגַאל יד יו

 זַא ,ןעז וצ זיא ,טכַארבעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,ןטקַאפ רָאְּפ יִד ןופ |

 טרפב ךעלגניינרעל יד רַאפ ןוא ללכב רעטעברַא יד רַאפ ןענעז ןכעצ יד

 ,הבוט עסיורג ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק



 ה"י ןט'18 ףוס ןליוּפ ןיא םישובלט עשידיי

 ךיוא ךיז ןעמענרַאפ ה"י ןט-18 ןופ ןטקעיארּפ-םרָאפער עשיליוּפ יד

 ןכעלגיגיק םעד ןופ טקעיַארּפ-םרָאפער םעד ןיא .שובל ןשידיי םעד טימ

 ,ןדיי זדגוא ןופ שובל רעד,, :רימ ןענעייל שטיוװָאשריה םהרבא רעלקעמ

 -ײקּפעלגעמ ערעזדנוא ןגייטשרעביא טשינ לָאז ,רערעדנאוו ןופ קלָאפ ַא

 "ןדיז ערעווש) ןרוטעדָארג ,ןסאלטא יז טגיוטעג ןבָאה סָאװ ךָאנ ."ןט

 -יצ סָאד רעדָא ,ןצופ ךיז ןגעלפ ןדיי יד עכלעוו ןיא ,ןטעמאס ,(ןפָאטש
 סעקשידיי עכלעוו ןיא ,ןעיײרעקיטשדלָאג ,רעגייטש ערעייט ,לרעּפ ,גנור

 ?ןצוּפ ךיז ןגעלפ

 ןעוועג םרוג --- ןשטיוװָאשריה טיול --- טָאה שובל רערעייט-וצ רעד
 יז ןַא ,סיוא ךיז רע טקירד ןייש רעייז .סנגעמרַאפ ךס ַא ןופ ןברוח םעד
 ףטיײיק ענרעזייא יא ןרָאװעג ןטיברַאפ רעטעּפש ןעגעז ןטייק ענעדליג
 "בע טימרעד .שובל רעשידיי רעד ןייז לָאז ?יאטיק ןוא טאלמַאק ,ףָאטש;
 - ,םרָאפער-סגנודיילק רעד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ענייז רע טקיד

 ,רבחמ רעשילױּפ ַא רָאֿפ טגָאלש גנוטייצ רעקיטלָאמעד ןיא ךיוא
 -ליג ןוא תורוחס עטקיטשעגדלָאג ,טינש ,יאטיק טָאטשנַא ןלָאז ןדיי זַא
 ףַאטש ןגָארט -- ,דנאלסיוא ןופ טכַארבעג ןױעװ סָאװ ,ןענָאלאג ענעד
 יד ןביוװפיוא טעװ ,רע טגיימ ,עקיזָאד סָאד .גנוטעבראסיוא ד דנאל ןופ
 ןעמוקעגפיוא טשרע ,ףגא ,ןענעז סָאװ ,ןקירבַאפ-ףָאטש עקידנעייגרעטנוא
 ,ן"י ןט-18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ויא רימ ןעניפעג גנודיילק רעשידיי ןגעוװ ןעגנוקרעמַאמ ג עקינלעז יד
 -טנפע רעד רַאפ לגיּפש רעשיליוּפ רעד,, טעלפמאּפ ןשיטימעסיטנא םעד
 .דיוועג ןעגעז סָאװ ,תורוש יד ךעלטרעװטרָאװ ןעגנערב רימ ,"טייקכעל
 :שובל ןשידיי םעד טעמ

 ,,1016618) 8קני2062616 , מתתט!ס16 8סטנמצ סג סוג תוס טעציא88)
 ן/1600ת) וט 801ת10 עאצפןסשצנװ } ץס 120/8אט 600024}
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 210128, ןס0 80 ןץסנעטס8,} ס?2ץנג 0)1418ױ4 821:0428}

 ענפ 2ץ44066/ 16800106}, ס2שמג 8?סצ ק12601882תצ.''')

 -ָאירטאּפ-טשינ םעד ןגעק ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,עינאּפמאק יד

 -ָארּפדנאל יד ןעלקיווטנא וצ טימ טשינ טפלעה סָאװ ,שובל ןשידיי ןשיט

 רעשילױּפ רעד .קעווצ ריא טכיירגרעד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה ,עיצקוד

 ךיא טלאהטנא סָאװ ,ץעזעג-סגנורָאּפשּפָא ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה םייס

 גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד ןיא .שובל ןשידיי ןגעוו ןטקנוּפ עקינייא

 ,םישובלמ ערעייט ןוא רעבליז-ןיילק שידיי ךייש סָאװ :ןבירשעג טייטש

 ןיק ןוא לרעּפ ,רעבליז ,דלָאג ןייק טשינ ךיז טניפעג סע עכלעוו ףיוא

 "נארפ יװ ןרָאװעג טלּפמעטשעג ןענעז עכלעוו ןוא ,גנוריצ ערעדנא םוש

 עשידיי ךייש סָאװ .ןצונַאב וצ ייז רימ ןביולרעד --- ,תורוחס עשיזיוצ

 ןוא ןקאשזישזק ,(+ע816) ןסקול ןגָארט וצ טרעװרַאפ זיא ,סרעטופ

 ןדיי יד ןגעמ סרעטופ ינימ ערעדנַא עלַא .(סקופ רעצראווש) סעקרומראמ

 ,ןגָארט

 -נײרַא לקיטש ַא זדנוא ןביג ןטקא-סטכירעג יד ןופ ןלאירעטאמ יד

 ןענעקַאב ךיוא .ןגָארט ןגעלפ ןדיי םישובלמ ַארַאפ סָאװ ,םעד ןיא קילב

 יד ןשיװצ .גנודיילק םינימ ערעדנוזַאב יד ןופ ןזײרּפ יד טימ זדנוא ייז

 ףיוא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטיוװָאנאמלעז קעשָאמ ןופ ןכאז

 יַאב ןופ קָאר רעטלַא ןייא :ןענופעג ךיז ןבָאה ,עשרַאװ ןיא עיצַאטיציל רעד

 ,ןשָארג 15 טימ ןדליג 2 רַאפ ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא סָאװ ,(טמ1סישצ)

 2 -- טנװײל טימ טיינעגרעטנוא ,(?8מ) עציּפושז עשידיי עטלַא ןַא

 "סאבלוסומ, ןופ לטנַאמ רעשידיי רעטלַא ןַא ,ןשָארג 15 טימ ןדליג

 ,(טנווייל ןימ ַא) .(תמטפ10880שיץ)

 ַא ןלָאצַאב וצ טאהעג טשינ טָאה ץרּפ רעדיינש רעוועשראוו רעד

 ,(182820:048) ,"קאדרעסּפאלא ַא טריטיציל םיא ייב ןעמ טָאה ,בוח

 עצרַאװש עטלַא טימ רילָאק-ןידעלעס ,טאלמאק ןופ עציּפושז ַא .ה .ד

 .ןדליג 6 ןופ םוכס ַא רַאפ (עגו88זמסמָא) סעמשַאט

 יַארַאב ַא טימ לטיה ַא :עכלעזַא ןגָארט ןליבסנאמ ןגעלפ ןעלטיה

 ןצנַאג ןופ ןעמָאנ ןיא , ןילבול ןופ שטיװַאנסַאכ והילא ןופ גנודנעוו רעד טיול (*

 יךרַארַאפ רעד ןופ ןטקנוּפ עסיוועג ןופ גנורעלקפיוא ןַא ןענישרעד זיא "קלָאפ ;שידיי

 ' .שובל ןשידיי ןגעוו גנונ
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 לטיה-ןּפָאש ַא ,רעטופ סייוו טימ רעד ןיא ,לביוס ןופ למיירטש ַא ,לקענ

 .ןסיורד ןופ רעטופ ץראווש טימ טבראפעג

 -לָאפ םירוקמ יד טיול טסוװַאב ןענעז בָארעדראג-ןעיורפ רעד ןופ

 םענעדליג טימ טרירעמעש ,עיולב ַא ,(גטק8) ?עּפוי, ַא :םיטרּפ עקידנג
 ײנַאטפַאק ַא ,טרעוו יד ,לג 150 --- ןאכרַאב טימ טיינעגרעטנוא ,ןָאלַאג

 ךעלקיסַאּפ ענעדליג טימ רילָאקדיזַאמרַאק ,טעמאס ןופ עּפוי רעד וצ לק

 עשידיי ַא ;ןדליג 20 -- ןָאלַאג םענעדליג טימ טרירעמעש ,(6681)

 ,לג 12 -- לעפ ענעפלפוו עטלַא טימ ןגָאלשעגרעטנוא ,יאטיק ןופ עּפוי

 ןופ עקּפוי ַא ;לג 40 -- שידנעלאפ ןופ עטייווצ ַא ;,לג 30 --- שילעדַא

 "גוא ןַא ןוא דלָאג םענייר טימ טרירעמעש ,(6:0160064) ?טעיָארד ,

 -וא ןא ;(דיילק-הפוח) ןָאלַאג םענרעבליז טימ טרירעמיש ,דיילקרעט

 ,לג 60 -- ץענ רענרעבליז ַא טימ רילָאקדןיזַאמרַאק ,ףָאטש ןופ דיילקרעט

 ;,.ג .ר 4 -- ןענָאלאג ענעדלָאג טימ ןוא סעקסאּפ טימ טַאבַאק רעשידיי ַא

 ;לג 45 -- ןעמולב ענרעבליז ןוא ענעדליג טימ (822:148) ףרַאש ַא

 -ַאלַאג ענרעבליז טימ רילָאק-ןיזַאמרַאק ןופ (828ט:0ש/84) טעסרָאג ַא

 -לָאג טימ *טרינָאלאג ,, ןצנאגניא טעסרָאג רעשידיי ַא ;ןדליג 26 -- ןענ

 םוצ סעקטפאה ענרעבליז טימ טעמַאס םענעניזאמראק ףיוא ןָאלאג םענעד

 רוטעדָארג ןופ טעסרָאג רעיולב ַא ;ןשָארג 20 טימ ןדליג 8 --- ןרירונש

 "לא ןַא ;ןשָארג ןבלַאה ַא 22 טימ ןדליג 5 -- ןענָאלאג ענרעבליז טימ

 ;ןשָארג 15 ןדליג 1 -- טעיָארד ןופ רענירג ַא ,טעסרָאג רעשידיי רעט

 ;,ג .ר 4 -- סעקטאיס ענעדליג טימ (0686מ62) לטנאמ רעשידיי ַא

 ;,ג ,.ר 3 -- ןענָאלַאג ענעדליג טימ טעסרָאג (247068) רעוװָאזַאג ַא

 ץריש ַא ן.ג .ר 2 -- ןָאלאג םענעדלָאג ַא טימ טעסרָאג רענעטעמַאס ַא

 ַא טימ עקטאיס רענעדליג ַא טימ (ףָאטש ענעדייז -- 4801מ0ש2)
 -- גָאװ יד טול 6 ןָאלאג רענעדליג ַא ;ןדליג 42 -- ןָאלַאג םענעדלָאג
 -ליז ןוא ענעדליג טימ ןָאפ ןסייוו ַא ףיוא טעסרָאג רעשידיי ַא ;ןדליג 9
 סעגערב יד ייב ןוא טימ רעד ןיא ןָאלַאג םענרעבליז טימ ,ןעמולב ענרעב
 ןופ ,ענעסַאלטְ}ַא ןַא ,(2010548) לכיטנרעטש שידיי ַא ;ןדליג 18 --
 -עטש ַא ;ןדליג 12 --- עניטרעבלָאק רענעדליג ַא טימ רילָאק"ןיזַאמרַאק
 ,ןדליג 18 -- דלָאג טימ ןטכָאלּפעגכרודַא ,רילָאק ןסייוו ןופ לכיטנר

 ַא :כאז עקידנגלָאפ ןטקא יד ןיא טנכערעגסיוא ןענעז גנוריצ ןופ
 -עּפ ךעלרינש ייווצ טימ ןדנאר יד ייב זדלאה ןפיוא עקטערָאלָאק עשידיי
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 -לַּפָאט טימ ,דלָאג ןיא טצעזעגסיוא לרעּפ ערעסערג -- טימ רעד .ןיא ,לר-
 טימ לגניר ַא ;ןדליג 22 --- לגניר ןרעדליג ַא ;ןדליג 210 -- ןעניבור עט

 11 -- רעבליז ןופ ןעוערינש םוצ לטייק ַא :ןדליג 10 --- טנעמיד ַא

 טימ ןענוואד םוצ (01092602/8) עלעקעז-תילט רעדָא -ןיליפת ַא ;ןדליִג

 ןסיװרעד עסערּפ רעד ןיא סנָאנַא ןַא ןופ .ןדליג 6 --- ןעלזדנערפ ענעדליג

 ןגָארט סעקשידיי ןכלעוו ,טאקוד,, ַא ןרָאװעג ןענופעג זיא'ס זַא ,ךיז ךימ

 -למ יד לסיבַא טנָאמרעד סָאד ,"ןלערק יד ייב זדלאה ןפיוא ךעלנייוועג

 .סעקרענייגיצ עקיטנייה ןופ םישוב

 עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכאז-בוטש ןופ המישר ַא ןבילברַאפ ךיוא זיא'ס -

 קידלוש זיא רעכלעוו ,לבייל דיי רעוועשראוו םעד ןופ בוטש ַא ןיא- ןענופ

 -ַאטרַאּפעד רעטילימ ןופ טנעגער םעד טלעג-הריד ןדליג 1818 ןעוועג

 ענייז עלַא טפיױקרַאפ םיא ןעמ טָאה בוח םעד בילוצ .קיסנעשטליוו טנעמ

 בוטש סלבייל ןיא .טרעוו יד ןדליג 2,010 ןופ םוכס ַא רַאפ ןכאז-בוטש

 "ונש ,גוצרעביא ןסייוו טימ סנשיק 4 :ןכאז עקידנגלָאפ ןענופעג ךיז ןבָאה

 ,עיזאגַאב טימ טקעדַאב ,(06018) טעברעביא ןַא :ךעלדנעב עלעג טימ טריר

 (ע161281) טעברעביא ןַא ,ךעלייל ןייא :ךעלייל א טימ . טיינעגרעטנוא

 -גוא ,קינאוואראּפ רענרעזייא ןַא ;קאזייורטש א ;ךילירד רעװקסָאמ ןופ -

 -יליק ַא ;ץלָאה-עגסָאס ןופ טעב ַא ;:עיזאגאב ןופ ךעלגנעהרָאפ םיא דעט

 -גייוועג ַא ,רעטלַא ןַא ,לארעטופ ַא טימ לניּפש ַא ;טנַאװ רעד ףיוא לקעמ

 ופ ,דָאלפוש ַא ןָא טיור ףיוא ןלָאמעג לשיט קידכעלייק טלַא ןַא ;רעּכעל

 רענרעדעל ַא ;שיט ןפיוא לקעמיליק רעטלּפָאט רעטלַא ןַא ;ץלָאה-ענסָאס

 טלּפָאט ַא ;יולב ףיוא ןלָאמעג סעשטנערפ טימ ךעלקנעב ייווצ ;לקעמולט

 -רעזעלג 2 ;ךעלשעלפ עקיּפעט-בלַאה 2 ;ךעלשעלפ-ריטראווק 5 ;לרעסעמ

 ַא טימ לרעטניט קימייל ַא ;רעטכיײל רענעשעמ רעטלַא ןַא ;ךעלּפמעל ענ

 -יפ א וצ רישכמ רענרעזייא ןָא ;(.2129602:110244) עלעסיש-דמאז

 טימ לרעטמַאל רענעכעלב ַא ;רעסעמישיט ַא ;(162686ש40) ןייטשרע

 יוצ טימ רעסַאװ םוצ לעבױק ַא ;עקזוּפַאק עטעטארעצ ,עטלַא ןַא ;זָאלג

 ;(1020060) גנָארד ךיק רעניילק ַא ;קַאה עטלַא ןַא ;ןעמער ענרעזייא

 -רעניצ ייוצ :רעלעט-סע ריפ ;(8212406:44) עקרעטאלאס ענרעניצ ַא

 ,טרָאװק ענעכעלב ַא ;רעלעט רענרעצליה ַא :ענעכעלב ייווצ ןוא ענ

 ןגָאלשעגמורַא לטרעפוק רעקיצנאד ןיילק ַא ;?טשינרָאג וצ גוט סָאװ ,

 -רעדיילק ַא ;םיוש"םי ןופ עקלויל ַא ;סָאלש ַא ןָא רעדעל ןצראווש טימ
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 סַאּפ ַא ;דמעה טלַא ןַא ;ךעלרענלעק 2 ףיוא ןטינשעצ טנווייל ;לטשרעב

 "יצ ַא ןרעטלַא ןַא רעיײז רעבָא ,רעשידרעפ ַא יו יוזַא ,(קסעאסטצ)

 ַא) *עשטנָאּפָא,, ןא וצ לזלעה ןדייז ץרַאװש ַא ;תועבטמ ףיוא ילב ענרענ |

 יעט טלַא ןרעניצ ַא ;לטשרעב-ךיש ַא ןלמעק טושּפ טלַא ןַא ;(לטנַאמ ןיינ !
 ענרעזייא ןַא :קאז"ירטש רענעכילירד ַא ;לפעל ענרעניצ עטלַא ןַא ;לּפ

 רענעטנװײל .ַא ;?טשינרָאג וצ גיוט סָאװ ,, ,קַאז ַא ;ץלָאה וצ ערמאלק
 ףױוא טרעפוק רענרעצליה ַא ;(קשּמעֹוצ) רענעכָארבעצ ַא םריש

 עטלַא ןַא ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ןיא ,סָאלש ַא טימ ןלָאמעג ץראווש

 ַא טימ טעמאס םענירג ןופ לייט רעטשרעביוא רעד ,עזוּפַאק ענלעביוס

 ןופ *ןאּפושז ,, רעצרַאװש ַא ;ןאראב ןעיורג ַא טימ "קיסאטוק,, םענעדליג

 ןאפושז ַא ;יאטיק ןעיולב טימ ןגָאלשעגרעטנוא ,טאלמאק רעלעסקורב

 -ַאק ַא ןטלַא רעייז ,ןגָאלשעגרעטנוא ,ףָאטש ןשיזיוצנארפ םענירג ןופ

 -עגרעטנוא ,קָאר ףָאלש רענעכילירד ַא :;ףָאטש ןבלעז םעד ןופ עטָאּפ

 -שטנעה ענעשמעז :ךיש עטצינעג ענרעדעל רָאּפ ַא ;טנוװייל טימ ןגָאלש

 טגעשעמ עטלַא ןַא ;רישעג-ךאפש ;רעטופ טימ ןגָאלשעגרעטנוא ,סעק

 .(62808ה םָצקותנמה) עיזאגאב ןופ עקלומראי ַא :עקרעיאפ



 ןדיי עשיליוּפ עקילַאמא יינ תונותח עירפ

 (םירבחמ עשיליוּפ ןופ ןעגנוניימ)

 טײטש טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ םויה רדס ןפיוא

 קיטסיטַאטס יד .תונותח ןופ םעלבָארּפ סָאד ךיוא ןגארפ ךס ַא ןשיװצ

 . לָאצ יד זַא ,זדנוא ןזייוװַאב ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןופ עיצאוורעסבָא יד ןוא

 שיפיצעּפס יד ןוא סיזירק םעד בילוצ רדסכ טלַאפ תונותח עשידיי

 רעשידיי רעד ןבעל וצ סיוא טמוק סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב ערעווש

 טײלעגני עשידיי זַא ,ךיוא ךיז טקרעמ סע .,ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב

 ןרָאװעג ןענייז תונותח עטעּפש .לָאמַא יו רעטעּפש ךס ַא הנותח ןבָאה

 דיי ייב גנוניישרעד עכעלריטַאנ ַא טעמּכ

 סע .ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא תונותח יד ןעזעגסיוא ןבָאה שרעדנַא

 ןפראוו עכלעוו ,ןלױּפ ןקילָאמַא םעד ןופ ןלעוװק ךס ַא ןבילברַאפ ןענייז

 ,עגארפ רעטנאסערעטניא רעייז רעקיזָאד רעד ףיוא טכיל סיוועג ַא זדנוא

 יד רעדייא רעגניי ךס ַא ןבָאה הנותח גנוי רעייז טלָאמעד ןגעלפ ןדיי

 -עד ןזיא ןדיי יד ןופ טייקרַאבטכורפ יד ךיוא .גנורעקלעפַאב עקימורַא

 -ערג ַא ךס ַא --- םירבחמ עשילױוּפ ךס ַא ןביירש סע יװ --- ןעוועג טלָאמ

 עשילױּפ יד ןרָאי יד טרעטיברַאפ שממ ןבָאה ןגארפ עקיזָאד יד ,ערעס

 רעד בילוצ זַא ,ארומ רעד תמחמ ןעור ייז טזָאלעג טשינ ןוא רענעמ-הכולמ |

 -רעמ .ַא ןרעו ןדיי יד ןלעװ תודימ עטוג ןוא טייקרַאבטכורפ רעשידיי

 ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןליוּפ ןציילפרַאפ ןוא טייה

 רימ ןענעק ,גנוי רָאג ןבָאה הנותח ןליוּפ ןטלַא ןיא ןגעלפ ןדיי זַא

 רימ רעכלעוו ןופ ,עטכישעג סנבעל ס נו מ יי מ ה מ ל ש  ןופ ןעז

 קירָאיײ11 סלַא טַאהעג הנותח טָאה ןומיימ זַא ,םעד ןגעוו ךיז ןסיוורעד

 ןייז ןומיימ טעמדיוו עטכישעג-סנבעל ןייז ןופ ךעלטיּפַאק 4 עצנַאג ,לגניי
 -ישה ריש,, ,םיכודיש ןוא עביל - טנגוי :לטיּפַאק רעטניינ רעד) הנותח

 רעט-10 .ןקָאּפ עצרַאװש יד ,הסנרּפ ןופ ןפוא רעיינ ַא ,ןכדש סלַא "םיר

 לָאמאטימ רעבייוו ייווצ םוקַאב ךיא ,רימ רעביא ךיז טסייר'מ :לטיּפַאק

 רעט-11 .זיוה סרעטָאפ ןיימ ןופ סױרַא רָאג ךימ ןעמ טעבנג ףוס םוצ ןוא
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 ףאלקש ַא רַאפ ךימ טכַאמ רָאיסנבעל ןטפלע ןפיוא הנותח ןיימ :לטיּפַאק

 תרוצב חור ַא ,רעגיווש ןיימ דצמ ּפעלק רימ טפאשרַאפ ןוא יורפ ןיימ ןופ

 טשריפ .ןבעל-בייוו ןוא ןַאמ ןופ תודוס יד :לטיּפַאק רעט-12 .םדו-רשב

 גנובײרשַאב סנומיימ .(ךעלגעמ זיא ןליופ ןיא סָאװ רעדָא ליוויזדאו

 זיא עכלעוו ,הנותח ןייז ןעמוקעגדנאטשוצ זיא סע יוזא יו ,םעד ןגעוו

 ,ןדייל ענעדישרַאפ ענייז ןגעוו ,עיצקאזנארט עלעיצרעמָאק ןייר ַא ןעוועג

 -גייוועגרעסיוא ןענייז -- המודכו רעגיווש רעד וצ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו

 -לָאמעד ןופ םעלבָארּפ סָאד ךעלטנירג ןטכױלַאב ןוא טנַאסערעטניא ךעל

 (* תונותח עקיט

 בָאה ה"י ןט'18 ןופ ןטנעמוקָאד-וויכרַא ענעדישרַאפ קידנקוקכרודַא

 וװ .ןדיי ןופ סעיפארגָאיב לָאצ עסיוועג ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ךיא

 "נַא ןשיװצ .םילוגלג ערעדנַא ןוא עשימָאנָאקע ערעייז יונעג ןבײרשַאב ייז

 "ותח ןבָאה ייז רעטלע ןכלעוו ןיא תועידי ךיוא טרָאד ךיז ןעניפעג ןרעד

 ןיש ןבָאה עקינײיא זַא ןענָאטַאב וצ טנאסערעטניא זיא סע .טאהעג הנ

 ןענייז סָאד זַא ,רעבָא טכוד סע .תונותח עטעּפש ןופ ןטלאהעג טלָאמעד

 ןצנאגניא ןעגנאגעג טשינ ןבעל ןיא זיא סע עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג

 ןבָאה הנותח טנעקעג רעטעּפש טשרע ייז ןבָאה רעבירעד ןוא קיטאלג

 קימַאטשּפָא ,ְךַאפ ןופ דימשדלָאג ַא ,הירכז ןב םהרבא זיא ,לשמל ,טָא

 רעווש רעד יו רעבָא ױזַא .רָאי ןט-17 ןיא ןתח ַא ןרָאװעג ,יקשאלב ןופ

 ןוא ךודיש םעד טזָאלעגּפָא רע טָאה ,ןדנ קינייװ וצ ןבעגעג םיא טָאה

 ןוא ןיבָארד ,קצָאלּפ ןיא ןעוועג .טלעו רעסיורג רעד ןיא טזָאלעג ךיז

 -לע ןיא .טאהעג הנותח רָאי 20 וצ רעטעּפש טשרע ןוא טעטש ערעדנַא

 שרעה ןב שיווייפ רעסיוועג ַא טאהעג הנותח ךיוא טָאה רָאי 21 ןופ רעט

 -לאוועגמורַא ךיז טָאה סָאװ ,ךאפ ןופ רענשזריק ַא ,וואלסילעז ףרָאד ןופ

 עג טײרּפשרַאפ רעיײז גנַאל טשינ זיב זיא ןבָאה'הנותח ירפ ןֹופ גהנמ רעד (*
 -נַאג ןגעװ ןַאלָאר ןעמָאר ןופ עיפַארגָאנַאמ רעטנַאקַאב רעד ןיא .ןסודניה יד ייב ןעוו
 19 וצ טָאהעג הנותח ןוא רָאי 8 וצ ןתח ַא ןרָאװעג זיא ידנַאג זַא ,רע טביירש ןיד

 םעד ןופ הביס סלַא תונותח עירפ ןגעק ןטָארטעגסױרַא רעטעּפש ןזיא ידנַאג .רָאי

 ןלַאֿפ עסיוװעג ןיא זַא ,הדומ רעבָא זיא רע .עסַאר רעשיסודניה רעד ןופ גנַאגרעטנוא
 ,ןרעטקַארַאכ יד סיוא ךיז ןדימש סע ןעװ ,טייצ רֶעֹד ןיא ןבעלנעמַאזוצ ַאזַא זיא
  -ןעילימַאפ ןייז ןעניד ןעק ליּפשייב סּלַא .תומשנ ןופ טייהנייא עטוג ַא ןפַאש וצ לולעי

 .ןבעל
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 ,וָאקירטעיּפ ,ןילעבאזיא ,ועשאטס :טעטש ענעדישרַאפ רעביא טרעג

 ןעועג ךיוא זיא ןתח "רענרעדָאמ,, ַא .דנא"א יקשאלב ,עטרַאװ ,קסאל

 זיב טָאה סָאװ ,ךַאּפ ןופ דימשדלָאג ַא ךיוא ,יקשאלב ןופ סחנּפ הירכז

 עג ןיא ןטאט םעד ןפלָאהעג רעטעּפש ,רדח ַא ןיא טנרעלעג רָאי 14

 טשרע רע טָאה טאהעג הנותח ,דימשדלָאג א ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא בלעוו

 לקנַאי רעסיוועג ַא ןעגנַאגעג ךיוא זיא םיכרד עבלעז יד ןיא .,רָאי 22 ייב

 -- הרות טנרעלעג רָאי 15 ןיב טָאה סָאװ ,קסישזדָארג ןופ םריימיד

 עדנערַא ,ןפנָארב ןופ לדנַאה ,יירעלקומש טימ ןעמונרַאפ ךיז רעטעּפש

 סָאװ ,שטיוועקראמ ןושמש טאהעג הנותח טָאה רָאי 20 ייב .המודכו

 ,ןידנעב ןופ ןושמש ןב השמ ךיוא .טכַאּפ יד ןטיבעג רָאי 372 עדעי טָאה

 דָאקיזייא ףלָאװ ךיוא .רָאי 21 ייב טאהעג הנותח טָאה ,ואדנערַא ןא ךיוא

 ,רָאי 22 ייב טאהעג הנותח טָאה לָאּפסארעט ןופ שטיוו

 ןעוועג ןלַאפ עטנכערעגסױא יד ןענעז יצ ןגָאז וצ רעווש יזא סע

 -נע עקידרדסכ סָאד ךיוא .גנוניישרעד עטפָא ןא רעדָא ללכה ןמ אצוי ַא -
 ןיק ןייז טשינ ןעק רעטרעסגוניווװ רעדָא ןעגנוקיטפעשַאב ערעייז ןרעד

 טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןּפיטסמאנסיוא ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,?ײװַאב

 ייר רעצנאג ַא ןופ טסוװַאב רימ זיא סע .ןבעל ןיא ןענעדרָאנײא טנעקעג

 עיצַאוטקולפ עלַאירָאטירעט ןוא עשימָאנָאקע עקידנעטש יד זַא ,ןלעווק

 רעשידי רעצנַאג רעד ןופ ךירטש רעשיטסירעטקאראכ רעד ןעוועג זיא

 ,קימָאנָאקע

 -עגסיוא יד סָאװרַאפ ,ןייז רעשמ זיולב ךיז ןענעק רימ לפיוו ףיוא

 ןט-20 רעייז ןיא טשרע -- טעּפש טַאהעג הנותח ןבָאה טיילעגנוי עטנכער

 רעד סָאװרַאפ ,רעכיז ףיוא רעבָא רימ ןסייוו --- רעטלעסנבעל ןט-21 רעדָא

 ,רָאי 15 ייב טשינ טאהעג הנותח טָאה רעװָאשרַאװ ריקנַאב רעקיצנַאד

 "רעד רע .רעטעּפש רָאנ ,"ןדיי עשיווטיל יד ייב גהונ ךיז זיא ןעמ יו,

 -ימ ײמָאלטרַאב רעבײרש-ןרַאומעמ ןשיליוּפ םעד ךרוד זדנוא סע טלייצ

 ןיא ןפָארטעגנעמאזוצ ןרעװָאשרַאװ טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסווָאלַאכ

 יד ןעוועג זיא ןופרעד הביס יד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע .גיצנאד

 ןוא רחוס ןטינעג ַא רַאפ ןוז םעד ןדליבוצסיוא רעטָאפ ןייז ןופ גנובערטש

 הנותח טָאטשנָא ,רָאיסנבעל ןט-15 ןיא םיא רע טָאה רעבירעד .ריקנַאב

 םעד ןענרעלסיוא ,, ךיז לָאז רע ידכ ,גרובמאה ןייק טקישעג ,ןכַאמ וצ

 ."ןזעוו-קנאב ןוא רחסמ ןרעכעה
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 ןדי עטעדליבעג לפייה סָאד זַא ,ןייטשרַאפ וצ טכייל זיא סע

 -ותח טשינ רעדניק שרעייז ןבָאה -- םיריוטקַאד ,ןריקנאב ,םירחוס עּכיײר

 -ערטש יד .רעטעּפטש טשרע רָאנ ,רעדניק עקירָאײ15 סלַא טכאמעג חנ

 ענלצניא רעכלעוו בילוצ ,הביס יד ןעוועג ָאזלַא זיא רוטלוק וצ גנוב

 חנותח גנוי גהנמ ןטלצרָאוװעגנײא םעד ןופ ןכערבסיױרַא ךיז ןגעלפ ןדיי

 יי .רעדניק ערעייז ןכאמ וצ

 וו ,סעיפארגָאיב עלַא יד ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ ךָאנ זיא סע

 סָאד ךעלנייוועג סע זיא ,ןבָאה-חנותח ןופ סעטאד יד ןבעגעגנָא ןענעז סע

 קעציא ,רָאי 18 וצ קישודאר ןופ המלש בקצי) רָאי עט-18 רעדָא עטי7

 יוחג קיציא ,רָאי 18 --- קצָאלּפ ןופ סיטאמ עיאש ,רָאי 18 --- קאיוושזאי

 ,(רָאי 17 --- שטיוװָאקציא לארשי ,רָאי 18 --- שטיוװָאמ

 םירבחמ עקיטלָאמעד יד ךרוד ןרעוװ ןדיי ייב תונותח עירפ יז

 ,גנוניישרעד עוװיטיזַאּפ ַא רַאפ סע ןטלַאה לייט ַא ,טצַאשעגּפָא ןדישרַאפ

 -תונורכז עשיטילָאּפ - שירָאטסיה סָאד , ,עוויטאגענ ַא רַאפ --- לייט ַא

 ייל רעד ןופ ןאגרַא רעיז .,,( 1876 1810 סעו 1 0116? "טאלב

 ןופ תונותח עירפ יד טלַאה ,םיצירּפ עשיליױוּפ יד ןופ ײטרַאּפ רעלארעב
 סע,, ,טייקראבטכורפ רעכעלנייוועגרעסיוא רעייז ןופ הביס רעד רַאפ ןדיי
 -- טאלב"תונורכז סָאד טביירש --- תוביס יד ןעניפעגוצסיוא רעווש זיא
 ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא רעהַא ויא סָאװ קלָאפ סָאד ,ןדיי יד סָאװרַאפ
 ךיילגרַאפ ןיא טרעמרַאפ קראטש ױזַא ךיז טָאה ,טאמילק ןסייה םעד ןופ
 ןופרעד ךיז טמענ סָאד רָאנ שרעדנַא טשינ ,רעניווונייא עגיה יד טימ
 ,ןטפַאשגדייל ןופ טייצ יד טמוק סע יװ ךיילג ,ירפ הנותח ןבָאה ייז סָאװ
 טפאשַאב סָאװ ;רוטַאג רעד ןופ לעפַאב םעד ייז ןגלאפ טרּפ םעד ןיא
 -יס ערעדנַא ךָאנ טעז "טאלב-תונורכז,, סָאד ."טסיזמוא טשינ ךאז ןייק
 -- ןבעל יײז םגה, דיי ןופ טייקרַאבטכורפ יד םרוג ןענעז סָאװ ,תוב
 טשינ ןענעק ייז יװ יוזא רעבָא זיא ,טיונ רעסיורג ןיא -- ןעעז רימ יו
 םעד ןריױלרַאפ טשינ ייז ןבָאה ,ןטעברא ערעווש ןייק ןוא תורכש ןייק
 טרפ םעד ןיא יײז ןגייטשרעביא רעבירעד ןוא טייקרַאבטכורפ ןופ חוכ
 ,"םירעיוּפ ערעזדנוא

 -יל רעשיליוּפ רעד תונותח עירפ ןופ ןגלָאפ יד ּפָא טצַאש שרעדנַא
 טָאה רעכלעװ , י ק ס װ ע י* ג ש י װ רעקירָאטסיה - רוטארעט
 ,טלַאה רבחמ רעד .ה"י ןט-19 ףױהנָא ןוא ןט-18 ןופ ףוס םייב טבעלעג
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 ןוא ןטייקנארק ףיא רעמ ץלַא טדיל רוד רעשידיי רעגנוי רעד,, זַא

 -רַאפ --- ןיקסוועינשיוו טיול --- ןענעז ןטייקנארק ייווצ טרפב ,*תושלח

 ןופרעד הביס יד .סעבשזרעיווס ןוא 5ק:מ8 טס01052 ;ןדיי ייב טײרּפש
 ןוא הנותח ןבָאה ,רעדניק טעמכ ,ןשטנעמ עגנוי סָאװ .,ןירעד טגיל

 טזמעג רעדיו טָאה טכורפ עקיטשינ יד; .רעדניק ךָאנרעד ןבָאה

 ןגלָאפ יד ןבָאה תורוד ןופ ףױל ןיא ."ןרעלעפ עבלעז יד ןבָאה

 םרוג ךיוא ןבָאה תונותח עירפ יד .רעקירעיורט ךָאנ ןייז טזומעג

 -ַאב יד? רעדניק עשידיי ייב זיא ןקָאּפ ןלעטש םייב זַא ,ןעוועג

 "ניק עשידיי ןופ טיײקיברַאטש יד ךיוא .ערעפרַאש ַא ןעוועג "עירעט

 -טסירק טרעדנוה ףיוא .ןטסירק יד ייב יו ערעסערג ַא םעד בילוצ זיא רעד

 .רעדניק עשידיי 150-140 ןבראטש ןגעלפ רעדניק עכעל

 ןכעלטּפַאשטריװ - ךעלטפַאשלעזעג ןופ ןגלָאפ עקירעיורט יד ףיוא

 ם ה ר ב א רעלקעמ-ףיוה רעכעלגיניק רעד ןָא טזיו ר ע טקַאר ַא כ

 םורַא טדער רע וו ,טקעיארּפ-םרָאפער ןייז א ש ט י װ ָא ש ר י ה

 טימ ךיוא ךיז טמענרַאפ רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטיונ עלַא

 ךיז טגָאלק -- דנאל םוש ןייק ןיא,, .תונותח עשידיי ןופ םעלבָארּפ םעד

 ילע יד .ןלױּפ ןיא יו הנותח ירפ ױזַא ןדיי טשינ ןבָאה --- שטיוװָאשריה

 "סא ןוא ןדנ ןבעג טעװ דצ ןייא זא ,ּפָא ךעלנייוועג ךיז ןדייר ןרעט

 טדער ןעמ .תונתמ ענעדישרַאפ ןוא םישובלמ --- רעטייווצ רעד ,רעייטש

 ץלַא סָאד ייז ןעמ טעװ ,ןסקאוורעטנוא ןלעװ רעדניק יד ןעוו זַא ,ּפָא ךיז

 רעדָא םידרוי ןרעטלע יד עלייוורעד ןרעוו וצרעד רעבָא טמוק סע זַא ,ןבעג

 ךַאפ םוש ןייק טשינ עלייוורעד ןעמ טנרעל רעבָא רעדניק יד .ןריטָארקנַאב

 טמוקַאב ןוא רעטנוא טסקאוו קלָאפרָאּפ סָאד ןעוו .רחסמ ןייק ךיוא ןוא

 עכלעוו ,םיכוסכס ןוא ןעיירעגירק ןָא ךיז ןביוה ,ןדנ ןטגָאזעגוצ םעד טשינ

 ,טימרעד רָאג רעדָא ,סעיצאראּפעס ,ןטג טימ ךעלנייוועג ךיז ןקידנערַאפ

 ןוא הנוגע ןַא ריא ןופ טכַאמ ,יורפ ןייז טזָאלרַאפ ןאמרעגנוי רעד סָאװ

 "דניווש ןופ ךעלנייוועג טבעל רע וװ ,טלעוװ רעטיירב רעד ןיא ךיז טזָאל

 םוצ וצ-טניוועג טסעק רָאי עכעלטע קלָאפרָאּפ םעד ןגָאזוצ סָאד ,ןעל

 .ןגלָאפ עטכעלש טגנערב ןוא ןצנליופ

 -נ ַא מ ל ַא ק ק ַא ש ז רָאטקָאדיצידעמ רעטנאקַאב רעד ךיוא

 "רעגנוי ןרעוו סָאװ ,ךעלרָאּפ עכעלקילגמוא יד ףיוא תונמחר טָאה ןָא ז

 .ןליוו רעייז ןָא ןדנוברַאפ טייה
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 רעקיזָאד רעד ןיא םירבהמ-םרָאפער יד ןעעז געווסיוא ַארַאפ סָאװ

 -ירעדינ ,רעטלע םעד ןצינערגַאב רַאפ דחא הֹּפ סױרַא ךיז ןגָאז עלַא ?עגַארפ

 ש טי װ ַא ש ר י ה .ןבָאה-הנותח ןרָאט טשינ טעװ ןעמ ןכלעוו ןופ 'ועק

 ךעלדיימ ,רָאי 18 ןופ ןבָאה הנותח ןגעמ ןלָאז ךעלגניי זַא ,וָאפ טגָאלש

 1 א 6 ה + יי ,רָאי 15 ןופ

 ךעלגניי רַאפ רעטלע-ץענערג םעד טמיטשַאב ן ָא ז נ ַא מ ל ַא ק

 -סיױױַא זיא סָאװ ,"גנונדרַאנעדוי יד; .רָאי 14 ךעלדיימ רַאפ ,יוָאי 16 --

 חנותח טרעװרַאּפ ,1797 רָאי ןיא גיניק ןשיסיירּפ ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעג

 24 רַאפ ןבָאה וצ הנותח שינעביולרעד רעד רַאפ .רָאי 24 רַאפ ןבָאה וצ

 "נעדוי,, יד ךָאנ טָאה םעד רעסיוא .רעלָאט 20 ןלָאצַאב ןעמ ףרַאד רָאי

 100 ןופ ןגעמרַאפ ַא ןופ רעלָאט 1 ןופ לָאצּפָא ןַא טמיטשַאב "גנונדרָא

 רעלָאט 5 ןוא 800---300 ןופ ןגעמרַאפ ַא ןופ רעלָאט 23 ,רעלָאט 200 זיב

 ,רעלָאט 800 רעביא

 ילוּפ ןטנאקַאב םעד טימ ןעמאזוצ טָאה עיסימָאק"סנאניפ יד ךיוא

 רָאי ןיא טכַאמעג קיטרַאפ י ק צ ַא ש ט רעביירש ןוא רעקיטילָאּפ ןש

 רָאי 20 רַאפ ןּבָאה וצ הנותח רענעמ טרעװרַאפ סָאװ ,טקעיארּפ ַא 8

 ,רָאי 18 רַאפ ןעיורפ ןוא

 - ד ַא ל וװ רושָארב-םרָאפער ַא ןופ רבחמ רעשילוּפ רעד ךיוא

 יד ןעלצרָאװסױא זומ ןעמ, זַא ,טלַאה ן ָא ד אג שז עי מיז

 ."ןדיי ייב הנותח עירפ

 רָאי ןיא זַא ,ןרעװ טנָאמרעד ךָאנ ףרַאד תונותח ןגעוו ןדייר רימ זַא

 ןדיי זַא ,ןבעגעגסױרַא טכַאמ עשיסיירּפ יד טָאה (ינוי ןט-4 םעד) 3

 רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב רעבירעד ןזומ ,ןבָאה הנותח ןליוו סָאװ

 -ָאט 100 רעביא ןופ ןגעמרַאפ ַא ןבָאה ייז זַא ,ןזײװַאב ייברעד ןוא טכַאמ

 שכלעזַא ןופ יירפ ןעוועג טשינ ןענעז םיריוטקָאד-ןיצידעמ ןוליפַא .רעל

 | .ןשינעביולרעד



 םוכ ןזינ ץינעמערק ןיא ןדיי יד
 טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ

 ,1438 רָאי ןופ טמַאטש ץינעמערק ןיא ןדיי יד ןגעוו העידי עטשרע יד

 ָאלעגירדיװש טשריפ-סיורג רעשיווטיל רעד טָאה רָאי ןקיזָאד םעד ןיא

 םעד ןבעגעג ןוא טכער רעגרובעדגאמ םעד טימ טָאטש יד ןעקנָאשַאב

 -יא ,ןקַאילָאּפ ,ןסור יד ןטּפשמ וצ טכער סָאד ,אקרַא שטייד םעד ,טיָאװ

 .ןרעטָאט ןוא רענעמרַא ,ןשטייד ,ױענעילַאט

 טרעװ 1536 רָאי ןופ ץינעמערק טָאטש רעד רַאפ געליווירּפ םעניא

 -עדנא סָאװ ,תוחנה עבלעז יד ןופ ןסינעג ןגעמ יז זַא ,טגָאזעג ןדיי ןגעוו

 רעייז ןיא תועינמ םוש ןייק ןכאמ טשינ ייז רָאט ןעמ זַא ,רעניווװנייא ער

 "ַאב רעבָא ןרעװ ןדיי יד ןופ טכער יד .לדנאה רעייז ןיא ןוא טייקיטעט

 -"סיוא) 1542 רָאי ןופ אנָאב ןגינעק רעד ןופ געליווירּפ ַא ךרוד טצינערג

 רענױװנייא יד ןוא ןדיי יד טרעוורַאפ רעכלעוו ,(ענליוו ןיא טלעטשעג

 | ,ריב ןכאמ וצ טעטשרָאפ יד ןופ

 רָאי ןיא עװטסָאראטס רעצינעמערק רעד ןופ עיצארטסול רעד טול

 יד .תוחּפשמ עשידיי 50 ה"סב ןענופעג טָאטש רעד ןיא ךיז ןבָאה 8

 עשידײי יד ענייא :ןסאג ייווצ רקיע רעד ןעמונרַאפ טלָאמעד ןבָאה ןדיי

 םעד ָאד ןעמ טניימ אמתסמ) *רעטקָאד רעד טניווװ'ס רעכלעוו ףיוא; ,סַאג

 (טנ08 רענ6} *סַאג עשידיי עסיורג יד, ןפורעג ,סַאג עטייווצ יד ןוא (בר

 "טע ךיוא ןעניוו ןסאג עשידיי עטנכערעגסיוא יד ףיוא .(162 60/:2 ח064

 -- לָאצ רעניילק ץנַאג ַא ןיא םגה ,ןעניווװ רעדיוו ןדיי יד ,ןטסירק עכעל

 "ידיי 2 טנָאמרעד ןרעוו עיצארטסול רעד ןיא .ןסאג עכעלטסירק ןיא ךיוא

 ,ןלוש עש

 ערעדנַא טימ ךיילגוצ ,הלהק רעצינעמערק יד זיא 1551 רָאי םעניא

 "עס .נ .א רעייטש םעד ןלָאצ ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ,תולהק עשיווטיל

 יד זַא ,סױרַא טגנירד 1556-7 רָאי ןופ ןטנעמוקָאד יד ןופ .ענזיטשבער

 עיצארטסול רעד טול .ןלָאצּפָא עשיטָאטש עכנַאמ טרידנערא ןבָאה ןדיי
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 ןסָאג ענעדישרַאפ ןיא רעזייה טַאהעג ןדיי יד ןבָאה 1563 רָאי ןופ

 יד ןיא סעדאלקס ןוא רעצעלּפ ,רענטרעג טאהעג יז ןבָאה םעד ץוחַא

 ַא ,לוש ַא טנכערעגסיוא טרעוװ רעזייה יד ןשיווצ .טעטשרָאפ עקימורַא

 לָאטיּפש רעשידיי ַא ,םינבר ערעדנַא ייווצ ןופ ןוא לאומש בר ןופ זיוה

 רעסיוועג ַא ןעוועג זיא תיבה-לעב רעטסערג רעד .שמש ַא ןופ זיוה ַא ןוא

 ףיוא ןיא תולהק עשיווטיל יד ןופ גנולייטעצ-רעייטש רעד טול .,ָאקראס

 ,ןשָארג קָאש 140 ןלאפעגסיוא ץינעמערק

 טנומגיז גיניק ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,1564 רָאי ןופ געליווירּפ רעד

 גיניק רעד .ןקנייש עשידיי ןופ עגַארפ רעד טימ ךיז טמענרַאפ ,טסוגױא

 וצ ןדיי יד ןביולרעד טשינ לָאז רע ,עטסָאראטס ןקיטרָאד םעד טלעפַאב

 ןכָאק ןוא גינָאה ןייק ןכַאמ טשינ ןרָאט ייז ,ןקגייש ייווצ יו רעמ ןטלַאה

 | ,ריב

 רעכעלטכער רעד ןיא יונש רעקיטכיוו ַא רָאפ טמוק 1569 רָאי ןיא

 ,ה .ד עינוא רענילבול רעד טיִמ גנאהנעמאזוצ ןיא .ץינעמערק ןופ עגאל

 -יירַאפ ןילָאװ טרעװ ,ןלױּפ טימ עטיל ןופ גנוקיניײרַאפ רעגנע רעד טימ

 הלהק רערימדול ןוא רעקצול רעד טימ ןעמאזוצ .ןיורק רעד טימ טקינ

 םעד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןפרָאװעגרעטנוא ןדיי רעצינעמערק יד ןרעוו

 ןטּפשמ סָאד ןָא טלָאמעד ןופ רעהעג'ס ןכלעוו וצ ,עדָאװעיאװ רענילָאװ

 -ַאב רעכלעוו ,געליווירּפ ַא ןבעגעגסױרַא טרעוו 1571 רָאי םעניא .ןדיי יד

 -ָאש םוצ ןעלדנאה טשינ ןרָאט ןדיי יד .טכערילדנַאה עשידיי יד טצענערג

 רעטעּפש טרעװ טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד .רעגריב עכעלטסירק יד ןופ ןד

 ,1623 ןוא 1589 ןרָאי יד ןיא טקיטעטשַאב

 יד ןשיוװוצ טרָא ןעזעגנָא ןא ןעמונרַאפ טָאה הלהק רעצינעמערק יד
 -דווװעיָאװ רעד ןיא תולהק עטסקיטכיװ יד וצ טרעהעג יז .ןדיי רענילָאװ
 זיא סָאװ ,דעו ַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעייטשרָאפ עריא .,עווטס
 | ,1635 רָאי ןיא ץינשיוו ןיא ןעמוקעגרָאֿפ

 -ערק יד ןליפ וצ ןבעגעג קראטש ךיז ןבָאה ןלאפנָא עשיקאזָאק יד
 יד ןיא ןכיגניא רעבָא .ןעמוקעגמוא טלָאמעד ןענעז ךס ַא .ןדיי רעצינעמ
 ַא שזרעימיזאק ןאי ןופ יז טמוקַאב 1650 רָאי ןיא .ךיז וצ ןעמוקעג הלהק
 .געליווירּפ

 עגנאלי הליגמ ַא רענאקשיצנארפ עקיטרָא יד ןָא ןביג 1684 רָאי ןיא
 ןעיוב וצ ךיז ןגעוורעד (ןדיי יד .ה .ד) ייז זא,, :ןדיי יד ןגעקַא עגאלקנָא
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 םעד ןבענ ןוא קראמ ןפיוא ,ןדָאב ןכעלטסירק ַא ףיוא רעזייה ןלעטש ןוא

 יד ףיוא ןוא ראטלַא םעד ףיוא ןקוק וצ ךיז ןגעוורעד ייז ,..'רעטסיולק

 ןבָאה ןדיי יד .ןעגנאזעג ערעייז ןרעה וצ ,תוליפת ןטכירּפָא םייב םיחלג

 טיובעגפיוא טרָאד ןבָאה ,םלוע'תיב ןשיטינוא םעד טכַאמעג בורח

 ,רעסַאװ עניירמוא טימ םירבק יד ףיוא םימלצ יד ןסיגאב ייז ,ןלאטש

 -שיצנארפ יד ןופ ןרָאצמירג רעד ,לג ,ד .א טסימ םלוע-תיּב ןפיוא ןטיש

 טלַאה רעכלעוו ,עיבארגרוב ןשיטָאטש םעד ןגעק טעדנעוװעג זיא רענַאק

 .ךריק רעד ןופ תוסנכה יד ןרענעלקרַאפ סָאד םרוג זיא ןוא ןדיי יד טימ

 | ,לאנובירט רענילבול םוצ רעבירַא זיא ןינע .רעד

 -עג רעד ןיא תויתוא עצרַאװש טימ ןבירשרַאפ זיא ה"י עט-18 סָאד .

 בילוצ קראטש ייז ןדייל 1708 רָאי ןיא .ןדיי רעצינעמערק יד ןופ עטכיש

 רעקיטלָאמעד רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא רעטילימ ןופ ןשראמכרודא יד

 קסעתמ תוצרא עברא דעו רעד ךיז זיא 1724 רָאי ןיא .המחלמ רעקידנופצ

 רָאי םעניא .שטיוועלעקנאי דוד דיי רעצינעמערק םעד ןופ האולה רעד טימ

 יקצעלעינאד לאכימ ץירּפ םעד ןשיוצ סעצָארּפ ַא ּפָא ךיז טליּפש 9
 -ָאמינוב ףלָאװ ,שטיװָאפלָאװ ןוב ףדיי רעצינעמערק ןופ תופתוש ַא ןוא

 יב ןבָאה עכלעוו ,שטיװָאיסָאי םייח ןוא שטיווָאבײל אקמארבַא ,שטיוו

 יז ןעמענרַאפ לי ץירּפ רעד .עמוס-טלעג ערעסערג ַא טגרָאבעג םיא

 ָאקשוגנַאס ןַאי אטסָארַאטס רעקיטרָאד רעד רעבָא ,סנגעמרַאפ עשידיי

 -ירַא זיא ןינע רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןדיי יד ראפ ןייא ךיז טלעטש

 ןידקסּפ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,לאנובירט רענילבול םוצ רעב

 ,רעצישַאב רעייז ןוא ןדיי יד ןגעק

 -ינעמערק ןצנַאג ןופ ןפָארטַאב 1726 רָאי ןיא טָאה רעײטשּפָאק 'ועד

 .טָאטש רעד ןופ ןדליג 200 ןופרעד ,ןדליג 1,760 לילג רעצ

 ,רג 26 טימ ןדליג 2,982 לילג רעצינעמערק -- 1726 רָאי ןיא

 .טָאטש רעד ןופ .רג 26 טימ ןדליג 4

 210 ,.רג 20 טימ ןדליג 2,850 לילג רעצינעמערק --- 1731 רָאי ןיא

 / ,טָאטש רעד ןופ ,רג 20 טימ ןדליג

 ןופ = ןדליג 500 ,ןדליג 2,316 לילג רעצינעמערק --- 1733 רָאי ןיא

 | ,טָאטש רעד

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,1764 רָאי ןופ גנולייצ רעד טיול

 .טָאטש רעד ןיא ךיז ןבָאה ,לאומש ןב בייל בר רעצינעמערק ןופ טרַאוװנגעק
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 רעצינעמערק ןיא ןעמַאזצ ,280 הביבס רעד ןיא ,תושפנ 649 ןענופעג

 יד ןיא ,טָאטש רעֶד ןיא 185 --- רעלָאצ:רעייטש .תושפנ 1,029 טאיוװָאּפ

 .ןכאפ יד ןבעגעגנָא ןענעז רעלָאצ-רעייטש לייט ַא ייב ,102 -- רעּפרעד

 4 ,םיבצק 7 ,םידמלמ 11 ,רעקנעש 12 ,רעדיינש 17 ןעוװועג ןענעז סע

 עב 1 ,םישמש 2 ,ןדימשדלָאג 2 ,ןטנַאקיזומ 2 ,סרעשדלעפ 3 ,סרענשזריק |

 - .רעברַאפ 1 ןוא רעזעלג 1 ,רעסיגשעמ 1 ;'ועק

 ,רעטעּפש רָאי ַא טימ ןעמוקעגרָאפ זיא טָאװ ,עיצארטסול רעד טיול

 ןופ לייט ןקידנטײדַאב ַא .רעזייה עשידיי 125 ןעוועג ץינעמערק ןיא זיא

 1,197 טלָאצעג ןבָאה ייז ,ןדיי יד טקעדעג ןבָאה ןרעייטש עשהכולמ יד

 ץוח א ,ןדליג 997 יװ רעמ טשינ רעגריב יד תעב ,רָאי ַא זניצ ןדליג

 ןופ אמתסמ) עװוָאיַאל .נ .א רָאי ַא ןדליג 24 טלָאצעג ןדיי יד ןבָאה םעד

 ןדיי יד זַא ,סױרַא ךיוא טגנירד עיצארטסול רעבלעז רעד ןופ .(תומהב

 ,אקואשטש ףרָאד ןקיאייברעד םעד ןיא םלוע-תיב רעייז טאהעג ןבָאה

 עדמערפ ןעמענרַאפ ןדיי יד יאמלה ,תונעט טָאה רָאטארטסינימדא רעד

 | | ,םלוע תיב ןוַאפ דרע

 -רַאש ַא רעדנַאנַאפ ךיז טרעקַאלפ טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ףוס םייב

 בורח טעװ סָאװ ,ףמַאק ַא ,סענאשטשעימ ןוא ןדיי יד ןשיווצ ףמאק 'ועפ

 -ַאב תוברוח עריא רעטנוא ןוא ץינעמערק ןיא הלהק עשידיי יד ןכאמ

 רעד .,1777 רָאי ןיא רָאפ טמוק ביױהנָא רעד ,אפוג טָאטש יד ןבָארג

 -שַאב (שארב גיניק ןטימ גנוריגער עקיטלָאמעד יד) טאר רעקידנעטש-

 ןטלַאה וצ טכער ןבָאה ןדיי יד זַא ,יירעקנעש רעקיטרָאד רעד ןגעוו טסיל

 ןוא רעדנַאסקעלַא ןגיניק יד ןופ ןגעליווירּפ יד ןופ ךמס ןפיוא ןקנעש

 ןופ דוסי ןפיוא ךיוא יו ,סענאשטשעימ יד יוװ ךיילג ןט-1 םעד טנומגיז

 יד טרעוװו 1778 רָאי ןיא .1664 ןוא 1663 ןרָאי יד ןיא סעיצארטסול יד

 געט יירד .עגַארפ-הכולמ עלַארטנעצ ַא ןדיי רעצינעמערק יד ןגעוו עגַארפ

 ןוא ןדיי רעצינעמערק יד ןשיוװצ ךוסכס ןטימ םייס רעד ךיז טמענרַאפ

 ןַא ,ייברעד טלאה'ס ןוא טליײיטעג ןענעז ןעגנוניימ יד .סענאשטשעימ יד

 ןלָאז תוטלחה ענייז עלַא ןוא ןרעוװ ןסירעגפיוא םייס רעד לָאז םעד בילוצ

 עשירָאסעסַא סָאד :ןקידנגלָאפ ןגעוו טלדנאהעג ךיז טָאה'ס .ןרעו לטב

 ןדיי ןוא ןטסירק יד ןשיווצ ןינע םעד טּפשמעג 1777 .י ןיא טָאה טכירעג -

 רעד ןיא ןעניוו טשינ ןרָאט ןדיי יד זַא ,ןיד-קס9פ ַא ןבעגעגסױרַא ןוא

 -ירפ יד וצ הריתס ַא ןיא ןעוועג זיא עקיזָאדסָאד תויה .ץינעמערק טָאטש
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 יּפַא טאר רעקידנעטש רעד טָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןגעליוו
 זיא טַאר ןקידנעטש ןופ עיצולָאזער יד .טערקעד ןקיזָאד םעד טּפַאשעג

 יד ןופ םיאנוש ןוא דנַײרפ יד ןשיוװצ עלעּפע-קנַאצ סָאד ןעוועג עקַאט

 ןוטעג טָאה טַאר רעקידנעטש רעד זַא ,ןזיוועגנָא ןבָאה דניירפ יד .,ןדיי

 יד וצ הריתס ַא ןיא זיא טכירעג ןשירָאסעסַא ןופ טערקעד רעד לייוו ,טוג

 טאר רעקידנעטש רעד זַא ,ןטלאהעג ןבָאה םיאנוש יד ,ןגעליווירּפ עשידיי

 ןופ ןיד'קסּפ ַא ןפאשוצּפָא טכער ןייק טשינ טָאה ןאגרָא-ריפסיוא סלַא

 "סינעד טַאטוּפעד רעצינעמערק רעד ,רענדער-טּפיוה רעד .טכירעג םעד

 -ַאב ןעגנוציזַאב-דרע עלַא תויה זַא ,עדער רעגנַאל ןייז ןיא ןָא טזייוו .,ָאק

 סָאד ןעק ,טכערניוװ עשידַיי סָאד סָאװ ,געליווירּפ ןבלעז םעד ףיוא ןריז

 םיצירּפ עלַא ןופ טכער יד ןבָארגרעטנוא ןדיי יד ןופ טכער יד ןרירנָא

 ָארּפ יד ףיוא טקוקעג טשינ ,טָאה טייהרעמ-םייס יד ,ןטנַאק ענעי ןיא

 ןעועג אמתסמ זיא סָאװ --- ,יקסנינָאפ רעטסינימיץנַאניפ ןופ ןטסעט

 -ַּפָא גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא --- סענַאשטשעימ יד ךרוד טפיוקעגרעטנוא

 קיטסניג ןעוועג זיא עכלעוו ,טַאר ןקידנעטש ןופ עיצולָאזער יד ןפַאשוצ

 -עג יד זַא ,ןסָאלשַאב טרעוו רעבָא קיטייצכיילג .ןדיי רעצינעמערק יד רַאפ

 רעד ןופ טייצ רעד ראפ ןופ ןגעליווירּפ יד ןפאשּפָא טשינ ןרָאט ןטכיר

 טכער ןייק טאהעג טינ טָאה טכירעג סָאד זַא ,ָאזלַא .ה .ד עינוא רענילבול

 .ץינעמערק ןיא טכער עשידיי יד ןפַאשוצּפָא

 זיא ןרָאי רעק-80 יד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ רעד

 .י ןיא טָאה סָאװ ,טכירעג-ןרָאסעסַא סָאד .רעלאפָארטסאטאק ַא טושּפ

 -ָארּפ עשידנעלסיוא טימ ץוח א רחסמ ַא ןריפ וצ ןדיי יד טרעווראפ 7

 ,ןרָאי ענעי ןיא תופרש ייווצ יד ,יירעקנעש טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא ןטקוד

 זַא ,ךיז ןגָאלק ןדיי יד .בושי ןשידיי םעד טכַאמעג בורח ןצנאגניא ןבָאה

 םירחוס עטמירַאב ןופ .טנלע ןטסערג םעד וצ ןעגנַאגרעד ןענעז ךס ַא;,

 קידלוש זיא הלהק יד ."סרעלטעב טעמכ ןוא םינויבא ןרָאװעג ייז ןענעז

 .ןזניצ יד ןקעד וצ טשינ טָאה ןוא ןדליג 0

 ןיא .ןסקאוועג רדסכ זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ תולד רעד

 -ימָאק עלעיצעּפס ַא ןעמיטשַאב וצ ןעגנוווצעג הכולמ יד זיא 1785 רָאי

 אפוג גיניק רעד .תובוח-הלהק עלַאסָאלָאק יד ןרילוגער לָאז עכלעוו ,עיס

 ןיא זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טײקמערָא יד זא ,ןייא טעז

 -ַאב רעכלעוו ,ווירב-ץוש ַא 1786 רָאי םעניא ייז רע טיג רעבירעד ,'ועשל
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 ןופ ייז טיירפַאב טרעיינ ,תובוח-לעב ערעייז רַאפ זיולב טשינ ןדיי יד טציש
 .ןרעייטש ןוא ןלָאצּפָא עיינ עלָא

 רעצינעמערק רעד ןופ הדירי רעד ןופ דליב רעכעלקערש ַא ךָאנ

 ,ריא ןופ ךיז ןסיוורעד רימ ,1789 .י ןופ עיצארטסול יד זדנוא טיג הלהק

 ןידיקסּפ םעד ןבָאה עכלעוו ,ןראסימָאק יד ןוא טכירעג-ןרָאסעסַא סָאד זא |

 ןפיוא רעזייה עשידיי 40 ןפאשּפָא ןסייהעג ןבָאה ,ןריפסיוא טפראדעג

 -וצפיוא טביולרעד טשינ ןדיי יד ןבָאה רעגריב עכעלטסירק יד .קרַאמ

 "רש עסיורג 2 יד ןופ ןברק ַא ןלאפעג ןענעז סָאװ ,רעזייה ערעייז ןעיוב

 ךיז ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ-ילעב יד טלאוועג טימ ּפָארַא ןביירט ייז .תופ

 ןלעטש ןרָאטארטסול יד .רעזייה עשידיי יד ןלעטשפיוא קירוצ ןעמונעג

 ,טרענעלקרַאפ קראטש טרָאד ךיז טָאה גנורעקלעּפַאב עשידיי יד זַא ,טסעפ

 יד ןענעז שיטסירעטקארַאכ .ייז ןגָארט ןגיוא יד ווװ ,ןפיולטנא עלַא זַא

 טרעהעגסיוא ןבָאה עכלעוװ ,ןרָאטארטסול עכעלגיניק יד ןופ ןריפסיוא

 -ריב רעצינעמערק יד ןופ םישעמ יד בילוצ זַא ,ןטלַאה ייז .םידדצ עדייב

 רעד ןופ טרָא ןפיוא זא ,ןרָאװעג בורח טָאטש יד זיא ןדיי יד יבגל ועג

 -ירעד ןוא עכעלטסירק ןייק ןעמוקעגוצ טשינ זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 רעד ,רָאפ רעבירעד ןגיל ייז .ערעכיז טשינ תוסנכה עלַא ןענעז רעג

 ןשרָאפוצסױא ידכב עסימָאק עלעיצעּפס ַא ןקישּפָארַא ךיילג לָאז םייכ

 ןינע םעד ןקידיילרעד קיטליגדנע ןוא טָאטש רעד ןופ בצמ םעד

 -אטס ןפיוא רעגריב יד ךיז ןגָאלק עיצאוטסול רעבלעז רעד ןיא

 ןופ סניד-קסּפ יד סיוא טשינ טריפ ,ןדיי יד טריזירָאװאפ רע זַא ,עטסָאר

 עכלעזַא רַאפ ןדיי יד טקידיײטרַאפ רע זַא ןוא ןדיי יד ןגעקַא ןטכירעג יד

 טינ ןטלַאה --- סענַאשטשעימ יד רעטייוו ןהנעט --- ןדיי יד .סעיצוקעזקע
 ןרַאפ ןגעוו ןוא דרעפ ןלעטשוצ טשינ ןליוװ ,טָאטש רעד טימ ןכאמּפָא יד
 -רַאפ טימ רחסמ ַא ןריפ ,רענלעז יד ןסע וצ ןבעג טשינ ןליוו ,רעטילימ
 ,טָאטש רעד ןופ שינעביולרעד רעד ןָא קנעש ַא ןטלַאה ןוא תורוחס עטרעוו
 ןופ ןעגנולָאצּפָא עסַאק רעשיטָאטש רעד ןיא ןגָארטנײרַא טשינ ןליוו
 ףיוא רעזייה ךיז ןעיוב ןוא םינינב ערעייז טימ ןסאג יד ןעמענרַאפ ,לדנַאה
 -ָאטש יד רַאפ ןרעייטש ןלָאצ טשינ ךיוא ןליוו ייז ;רעטרע עטאווירּפ
 -ינוא) לוש רעװָאקארק רעד ןיא רעליש יד ףיֹוא ןוא סעקלָאכַאּפ עשיס
 ,(טעטיזרעוו

 -פיוא יקצַאשט שועדַאט ןטמירַאב םעד ךרוד טרעוו ה"י ןט-19 ןיא
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 ןטלַאהעגסיױא זיא רעכלעוו ,ייציל רעטמירַאב רעד ץינעמערק ןַיא טלעטשעג

 עשידִיי ךרוד ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ,רעטלעג עכעלטפַאשלעזעג ןופ ןרָאװעג

 ןופ גנובײרשַאב .ַא טיול .רעליש עשידיי ךיוא טכוזַאב םיא ןבָאה!ס..תולהק

 ךיוא טקריוװעג ןבָאה ייציל רעד לָאז ה"י רעט-19 טפלעה רעטייווצ .רעד -

 א זיא עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ-רוטלוק םעד ףיוא

 ,הגרדמ-רוטלוק רערעכעה ַא ףיוא ןרָאװעג ןביוהרעד םעד קנאד |

 | : םיי ר ו ק מ
 1 {} 0661 1420 1 0 ס1:01466

 ,אעסוטעטנמ (210606: 1680016:8106 ןצַז 59, 78-7 9. ןכטאוו יד
 קטמג;ט ןטק615116904 ןזע/ 258, 3784 1

 - גסתטשטזג 542ע060ס (0442147 46. 1 151:4016 אז 20.6004214/ 56.
 1 1511016 ןכסטע1811 ן,ע6116216041680 א. 6. או סו י ןאסוווו לא8;סט/

 1601. האע/ 444 |
 כג ןוג2 56)נסשש 178

.1792 0128 1 84100062 387614) . 



 ה"י ןמ'18 ןיא םיױשּפָא רעשידיי רעד |
 / .(ןטנעמוקָאד עכעלטכירעג טיול)

 ה"י ןטי18 ןיא ןלױּפ ןיא טייקשירעכערברַאפ רעשידיי רעד ןגעוו

 רעבירעד ָאד לעװ ךיא .טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןבירשעג ןיוש ךיא בָאה

 ןבָאה סָאװ ,תוביס עכעלטפַאשלעזעג עלַא יד ףיוא ךיז ןלעטשּפָא טשינ

 ןעילברעדנַאנופ קרַאטש רָאג ךיז לָאז שיילפדליוו סָאד זַא ,ןעוועג םרֹוג

 יד ןעמונרַאפ טָאה ןָאנבױא םעד ,טייצ רענעי ןיא ןדיי עשילױוּפ יד ייב

 עטריסַאלקעד ךס ַא ןענופעג ָאד ךיז ןבָאה לכ םדוק .עשרַאװ טָאטשטּפיױה

 ,ןסײרּפ ןופ ןדיי ,רעפרעד יד ןופ ענעבירטרַאפ ,ןרַאדנערַא ,ןטנעמעלע

 "רַא ןָא תוכאלמ-ילעב ,ןעמרָאפער עקידרדסכ יד ךרוד ענעסױטשעגסױרַא

 טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עכעלנע ןוא הרוחס ןָא רעריזיוה ,טעב|

 טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ,גנוקיטפעשַאב ןייק קידנעניפעג טשינ ןוא הסנרּפ

 .ןגעוו עקישטילג ףיוא

 -נביוא םעד ןדיי רעװעשרַאװ יד ייב ןעמענרַאפ סנכערברַאפ עלַא ןופ

 שטכישעג עכעלריפסיוא ןייק טנייה זיב ןַארַאפ טשינ זיא'ס .,תובנג יד ןָא -

 טשינ ךיוא זיא רעבירעד ,ללכב עשרַאװ ןופ ןבעל ןכעלרעניא םעד ןופ

 ןיא רעסיורג ַא ןעועג םיבנג עשידיי טנעצָארּפ רעד זיא יצ ,טסווװַאב

 | ,םיבנג לָאצ רענײמעגלַא רעד טימ ךיילגרַאפ

 -ַאב תעב ,לַאפ ךס ַא טריטָאנרַאפ ןענעז ןטקַא-סטכירעג יד ןיא

 ,טכַאמ רעכעלטנגייא רעייז וצ טשינ ךיז ןדנעװ ןטסירק עטעבנג

 ןגרָאז טפראדעג טָאה עכלעוו ,עיצקידסירוי-קעלאשרַאמ רעד וצ .ה .ד

 ,טָאטש-טּפױה רעד ןופ ןגעמרַאפ ןוא ןָאזרעּפ ןופ טייקרעכיז רעד רַאפ

 יד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ טָאה רעכלעוו ,(=קידנעס ןשידיי םעד וצ רָאנ

 ןדיי יד רעביא טכַאמ ענעבעגעג קעלאשראמ ןופ עצנַאג

 ןטייװצ םעד ןיא ןבירשעג ךעלריפסיוא ךיא בָאה טכַאמ ןייז ןוא קידנעס ןגעװ (*

 זיא סָאד -- קידנעס רעד .(דנַאביװַאנבוד) ַאוויי ןופ ןטפירש עשירָאטסיה יד ןופ דנַאב

 ַאנ טגעלפ רע ,עשרַאװ ןיא הדע רעשידיי רעד ןופ רַאסימָאקיסגנורינער רעד ןעוועג

 | ,לַאשרַאמ-יורק ןכרוד ןרעוו טרינימ
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 רעכלעו ,טאנרעפ קינװָאקלּפ םעד ייב ןעמ טָאה ,לשמל ,ױזַא

 רעד ןיא ןזָאל ןפױא ,ךעלמענ ,ןײרַא למיה ןיא טקוֶקרַאפ ךיז טָאה

 טָאה .עלעקשוּפיקאבַאט ןדליג ַא טעבנגעגוצ ,ןָאלַאב ןטשרע םעד ןטפול
 -ַאב ַא םיא טגָאזעגוצ ןוא קידנעס םוצ טדנעוװעג קינװָאקלוּפ רעד ךיז

 םעד טּפַאכעג עקַאט טָאה קידנעס רעד .ץפח םעד ןעמענּפָא רַאפ גנוניול

 ןגעװ טלדנאהעג ךיז טָאה טציא ,(יקסנימָאכ ןסייהעג טָאה רע) בנג

 -שוּפ סָאד טפיוקרַאפ טָאה בנג רעד ןעמעוו ,רעסאּפ םעד ןעניפעגסיוא |

 רעד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא טרישזנַארַא ןעמ טָאה עקיזָאד סָאד ,עלעק

 -סיױרַא ןסיהעג ןוא ץַאלּפ רעװאיעצָאּפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא קידנעס

 טפראדעג סרעלקעמ יד ןשיװצ טָאה יקסנימָאכ .סרעלקעמ עלַא ןַײג

 .ץפח ןטעבנגעג םעד טפיוקרַאפ טָאה רע ןכלעוו ,רעסַאּפ םעד ןענעקרעד

 -ָאיּפשוצכָאנ ףיױא טאראּפא ןצנאג ַא טאהעג טָאה קידנעס רעקיזָאד רעד

 ייר רעצנַאג ַא ןופ זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ .םיבנג ןּפַאכ ךָאנרעד ןוא ןרינ

 ַא זַא ,סױרַא עקַאט טגנירד ,רעטייװ ןעגנערב ןלעװ רימ עכלעוו ,ןטקַאפ

 -ײטנַא רעד ןבירשעג טָאה סע סָאװ ,םעד ןיא טקעטש תמא לסיב שפיה

 רעד ה"ד ,טַארַאּפַא-ײצילָאּפ רעשידיי רעד זַא ,*םזיכעטַאק, רעשיטימעס

 שיליױוּפ ףיוא ןסייה ייז יו רעדָא ,םישמש עלעיצעּפס ענייז טימ קידנעט

 ,(םיבנג ןעניפעגוצסיוא םישמש) 82001מ167 00 רטע2ט/ושט2214 =(

 ַא ייז וצ טַאהעג וליפַא ןוא םיבנג יד טימ ןטָאנקעגסיױא ןעוועג ןענעז

 ,תוכייש לקיטש

 רעקיטלָאמעד ַא ןופ רבחמ רעמינָאנַא רעד טביירש --- קידנעס רעד

 ,"גנאר ןטשרע ןופ בנג ַא זיא סָאד,,/ -- ?םזיכעטאק,, ,ט .ד .א רושָארב

 ,ןרָאװעג טעבנגַאב ןענעז סָאװ ,יד ױזַא יו ,רבחמ רעד טלייצרעד ייברעד

 :קידנעס םעד רַאפרעד קידנלָאצַאב ,ןכאז ערעייז ןעמוקאבקירוצ ןגעלפ

 ןלאפנָא ןכאמ ןשטנעמ ענייז טימ רעטנּפָאװַאב ַא רע טגעלפ טכַאניײב.,

 סעּפַאש ןקורּפָא טגעלפ רע ,ןשינעטלעהַאב (עשיבנג יד ה"ד) רעייז ףיוא

 םייב בנג םעד ןפורנָא ןוא ןריט עטשרעטניה ךרוד ןכירק ,ןדָאמָאק ןוא

 ,סָאד תמא ןופ טייוו ױזַא טשינ זיא סע ."ןעמָאנ-עילימַאפ ןוא ןעמָאנרָאפ

 .*עדנַאב רעייז ןופ זיא קידנעס רעד זַא ,?םזיכעטַאק, רעד טגָאז סע סָאװ

 םייב :ןטקַאפ עקידנגלָאפ ןזײװַאב ןענעק ,ױזַא עקַאט זיא סָאד זַא

 "רעד ךיז טָאה'ס .שובלמ ןרעייט ַא טעבנגעגוצ ןעמ טָאה ָאקשטאר ץירּפ

 ןשילױּפ ַא יב ןעמונעגוצ סע ןבָאה םישמש יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךָאנ
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 טָאה סע בייוו סנעמעוו ,ןפלָאװ קידנעס רעגארפ םעד ןבעגעגרעביא ,כנג

 םעד טָאה טכירעג סָאד .קאז ַא ןיא ןטלאהַאב ןוא טנערטעצ שובלמ םעד

 םעד רעסיוא ןוא שובלמ ןרַאפ גנוקידעשטנא ןא ןבעג ןסייהעג קידנעט

 "עג טשינ טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ףָארטש-טלעג ַא טימ םיא טפָאוטשַאב

 | ,הבנג רעד ןגעוו טכאמ רעד ןדלָאמ

 ,ןכאז עקיצומש ךס ַא ףױרַא ןעמיווש ,שעוו עקידורב טשאוו ןעמ זא

 -געס םענעזעוועג םעד ןופ תקולחמ רעד ןגעוו ןגָאז ןעמ ןָאק עבלעז סָאד

 -ַאלעאי ךורב קידנעס םעיינ םעד טימ שטיװָאמָאּכ (חטּפ) ךאסייּפ קיד

 דיז טָאה ןקידנעס עדייב יד ןשיווצ סעצָארּפ סטכירעג םעד ןופ .שטיוו

 סעיצקנופ ענייז טליפרעד קירעהעג טשינ טָאה ךורב זַא ,ןזיװעגסױרַא

 ןכעלגיניק ןטעבנגַאב םעד ןדָאש א ןעוועג םרוג םעד ךרוד ןוא םיבנג יבגל

 ןיקסװַארָאמ טנקסּפעגוצ עקַאט טָאה טכירעג סָאד ,יקסוװַארָאמ ןַאלעבמַאש

 ,ןכַאז עטעבנגעג יד רַאפ גנוקידעשטנַא-טלעג ַא ןכורב ןופ

 ,גנוקידלושַאב עטייווצ ַא ךיז ףיוא טאהעג םעד ץוח ַא טָאה ךורב

 אוָאנַאשזרכ ףרָאד ןופ שטיװָאלײא לכעמ רעמשטערק ןופ טָאה רע םגה

 סרבעק טעבנגַאב ןבָאה סָאװ ,םיבנג ףיוא ךיז ןטלַאה ןטרָאד זא ,טסוװעג

 ןליפַא טָאה רע .ףיורעד טריגַאער קירעהעג טשינ רע טָאה ,בלעוועג

 וירב ַא ןעמוקַאב וניבל וניב רעבָא ,םישמש ענייז ןיהַא טקישעגסױרַא

 -ַאב וצ יײז ןלױטַאב םישמש יד רע טָאה םעד בילוצ ןוא םיבנג יד ןופ

 ,ןֿפרוװרָאפ עלַא יד טקיטעטשַאב טשינ טָאה גנושרָאפסיױא יד .,ןעיירפ

 .ךיוא ןיוש טקעלק םיאטח לטעצ םעד ןופ תמא לסיבא וליּפַא רעבָא

 -געס רעװעשרַאװ םעד ןופ םיעותעת םישעמ יד ןענעז טסוװַאב טוג

 ןעמוקסיוא ךָאנ זדנוא טעוו'ס עכלעוו ןגעוו ,שטיװָאמייח ךאסייּפ קיד

 יד ןעמוקַאב ויולב טשינ טָאה רע עכלעוו בילוצ ןוא ,ןדער וצ רעדנוזַאב

 .עשרַאװ ןיא ןזייו טרָאטעג טשינ ךיז וליפא רָאנ ,עיסימעד

 ןיא סיוא ךיז טקירד םיבנג יד טימ ןקידנעס יד ןופ תופתוש סָאד

 ףיוא ןרעוו ןזָאלעג ןקידנעס יד ךרוד ןגעלפ םיבנג עטּפַאכעג יד זַא ,םעיז

 רעגארּפ םעד ןפרָאוװעגרָאפ טרעוװ ,לשמל ,יױזַא ,ראבַאכ רַאפ יירפ ועד

 -יױר 15 ןופ ראבַאכ ַא רַאפ טָאה רע זַא ,ןשטיווָאנאמלעק רעזייל קידנעפ

 רעכלעוו ,שרעה בנג ןוא רעדיינש רעצעלדעש םעד טיײרפַאב ןדליג עמ

 קידנעס רעד  ,יקסווָאכשזעיבז "םענעריובעג-ליוװ, םעד טעבנגַאב טָאה

 םיא ףיוא ןבָאה לובלב ןקיזָאד םעד זַא ,טהנעטעג טכירעג ןרַאפ טָאה
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 ַא ןבעגוצוצ יאדכ זיא ייברעד .םיאנוש עשידיי ענייז טכארטעגסיוא

 -עזייל טגָאלקעגנָא יקסווָאכשזעיבז רעבלעז רעד טָאה רעירפ רָאי ַא טימ

 ,ןכאז עטעבנגעג ךיז ייב טלאהַאב רע זַא ,ןר

 קידנעס רעגארּפ ןטירד ןפיוא טפראוו טכיל ןייש ןייק טשינ רעייז

 ןערג "םענעריובעגליוווכיוה, םעד ןופ ףרווװרָאפ רעד ןשטיװָאלרעמש קיזייא

 סָאװ ,ןַאמרופ םעד ןּפַאכ וצ טימַאב טשינ ךיז טָאה קיזייא זַָא ;((216מ)

 -פיוא עקַאט טָאה טכירעג סָאד .דרעפ עטעבנגעג טפיוקרַאפ ןענערג טָאה

 ,ןָאט וצ ךיילג סָאד ןקיזייא טרעדָאפעג

 "נָא ַאזַא .תובנג ...ןיא ןקידנעס יד ןקידלושַאב ןגעלפ םיבנג וליפַא = -
 בנג םעד ןגָארטעגנײרַא ףלָאװ קידנעס רעגארּפ םעד ןגעק טָאה עגאלק

 קידנעס םעד טָאה טכירעג סָאד סָאװ ,קילג ַא .ןישערבעשטש ןופ קעוועל

 -לושַאב רערעװש  ַאזַא ןופ טײרפַאב םיא טימרעד ןוא ןרעווש ןסייהעג

 ,גנוקיד
 ןבָאה ןלאפ ךס ַא ןיא זַא ,ןרעװ טגָאזעג רעבָא ףרַאד תמאה ןעמלי

 עטעבנגעג יד טרעקעגמוא ןוא םיבנג יד ןענופעגסיוא ןקידנעס יד עקאט/

 טעבנגעג זיא סָאװ ,לרעגייז םעד טימ ןפָארטעג ,לשמל ,טָאה סָאד .ןכאז

 -ופעגסיוא זיא סָאװ ןוא ,ץנאה ףעזוי רעגריב רעװעשרַאװ םייב ןרָאװעג

 ,םישמש עשידיי יד ךרוד ןרָאװעג ןענ

 ענייז ןוא קידנעס ןופ ףליה רעד טימ םיבנג יד ןכוז עלַא טשינ

 ַא ךיז טקעלּפטנַא ייברעד ,עסערּפ רעד ךרוד סע ןעוט עכנַאמ .םישמש

 ,ןּפיט-םיבנג עירעלַאג עצנַאג

 ,טָא .עטנאסערעטניא ןַא רעייז זיא םיבנג עירעלַאג עקיזָאד יד

 טימ רָאה עלעג ,קיסקיוועג-ןיילק ,בנג "רעשילאקיזומ,, ַא ,ריאמ ,לשמל

 -עגטימ ךיז טימ ןוא ןפָאלטנַא זיא רע .טלַא רָאי 18 ה"ס ,םינּפ ןפיוא ןקָאּפ

 .ןריּפַאּפ-קיזומ ןוא טיילפ ַא ,לדיפ ערעייט ַא ךיוא םישובלמ רעסיוא ןעמונ

 ,השמ קערַאמ זיא סָאד .רעװיבַא טשינ ךיוא זיא בנג רעטייווצ רעד

 לָאמַא ,רילָאק טעלָאיװ ןופ םישובלמ ןיא לָאמַא ,שיזיוצנַארפ טדיילקעגו

 ַא ,םינּפ רַאד ַא -- עסערּפ יד םיא ןגעוו טביירש --- לקער סייוו ַא ןיא

 טױל טגָארט רע .זָאנ-רעלדָא ןַא ,ליומ טיירב ַא ,טשטַאלּפעגוצ ַא לסיב)

 עשרַאװ ןופ ןּפָאלטנַא זיא רע ."ּפָאצרַא; ןַא עדָאמ רעשיזיוצנַארפ רעד

 -ייז םענרעבליז ןייא ,ךעלרעגייז ענעדליג ייווצ ךיז טימ ןעמונעגטימ ןוא

 טזומעג טָאה קערַאמ בנג רעד .ןטנעמיד ערעייט טימ טצעזעגסיוא לרעג
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 "עוווי עשידנעלסיוא עשידיי עכעלטע יד ןופ םענייא ייב טקיטפעשַאב ןייז

 .עשרַאװ ןיא ןטפעשעג טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןריל

 ,ענטוק ןופ שטיװעלעָאה דוד רעקירעי-20 רעד זיא ּפיט רעסואימ ַא

 רע ."רוטַאנ רעד ןופ רעצנליופ, ַא ,רָאה עצרַאװש טימ ,קיסקיוועג-לטימ

 -סיימ רעשידיי ַא םיא ףיוא טָאה ,עשרַאװ ןיא טרעגלאוועגמורַא ךיז טָאה

 טעבנגַאב רע טָאה טציא .ךיז וצ ןעמונעג םיא ןוא טַאהעג תונמחר רעט

 .עסערּפ רעד ןיא רעטסיימ ןייז ךיז טגָאלק ,ןפָאלטנא ןוא תיבה-לעב ןייז

  שואעטַאמ דמושמ "רעכעלרע, רעד טאהעג טָאה הּפצוח ענדָאמ ַא

 טנידעג רעירפ ןוא ירושאר ןסייהעג דיי סלא טָאה סָאװ ,שטיװעינדָאג

 קעוועל טעבנגַאב רע טָאה ,םויה יהיו ,לגניי סלַא בר רעװָאקירטעּפ םייב

 -עג ,ךעלהסוכ ענרעבליז עכעלטע םיא ייב ןעמונעגוצ ,ןשטיװָאמאילש

 רע ןעוװ .דָארב ןיא ךיז ןטלאהאבסיוא ןוא עשראוו ןופ חרביו ַא טכַאמ

 הוושומ רעבָא ,טּפַאכעג קעוועל םיא טָאה ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא

 יד ןיא ןיוש זיא ירושאר ןעוו ,טציא .שובלמ ַא ןבעגעג םיא ןוא ןרָאװעג

 רעד :ןאשטשעימ ןדעי יװ ןיוש םיא טרילוטיט רעביירש רעד ןוא ןרעדעפ

 ןקילָאמַא ןייז וצ ןש רע טָאה ,שטיװעינדָאג שואעטאמ "רעכעלרע;

 יד טָאה טכירעג סָאד .ןדליג 1191 ףיוא העיבת ַא ןקעוועל תיבה-לעב

 | ,ןפרָאװעגּפָא העיבת עקיזָאד

 ןקעציא ןענעכערַאפ ךיוא רימ ןלעװ םיבנג-ןשאט עירעלַאג רעד וצ

 -מָאד ןיא טניוװעג טָאה סָאװ ,ץירּפ ַא ייב טָאה רעכלעוו ,ץישָאדאר ןופ
 ךעלרעגייז ענרעדליג ייווצ טעבנגעגוצ ,עשרַאװ ןיא ץאלַאּפ סיקסווָארב
 ,םישובלמ ענעדישרַאפ וצרעד ןוא

 -ארט יד טשינ ךיוא ןלעפ םיבנג-ענעשעק ץוחַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ,םיבנג-דרעפ עלענָאיצידז

 ףיוא טרירטנעצנַאק ךיז ןבָאה סרעסאפ יד ןוא םיבנג עשידיי יד
 ןטרָאד ךיז טגעלפ םיבנג טימ ןעמַאזוצ .ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא ןוא עילָאװ
 ,טלעוורעטנוא יד ןעמוקפיונוצ

 עכלעו ףיוא ,ןפָארטש יד טסוװַאב ךיוא ןענעז ןלאפ עקינייא ןיא
 ,שטיווָאקװעל םהרבַא .םיבנג עשידיי יד ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז סע
 -עג ןבירטרַאפ ןוא טלָאגעגּפָא זיא ,ךעלרעגייז 4 טעבנגעגוצ טָאה סָאװ
 ,ןשטיווָאקציא דוד טימ ןָאטעג ןעמ טָאה עבלעז סָאד .עשרַאװ ןופ ןרָאװ
 ןיא רע םגה .שטיוװָאקשרעה שיווייפ ןרָאװעג טּפָארטשַאב זיא רעברַאה
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 טּפשמרַאפ רע זיא ,עגארּפ ףיוא הבנג יד ןײגַאב ןיא ןעוועג הדומ ְךיִז

 ,ףָארטש יד ןציזּפָא ןרַאפ ץימש 50 וצ ,ןטעברַא עכעלטנפע וצ ןרָאװעג

 .עשרַאװ ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ רע זיא ,ןפָארטש יד ןעמוקּפָא ןכָאנ

 ןכעלטנפע םעד ייב טָאה רע סָאװ יד אל ,שטיװָאטיכאז ףעזוי

 ןרָאװעג טײלגַאבסױרַא ךָאנ רע זיא ,תוקלמ 50 ןעמוקַאב ּפולס-דנאש

 ,ןצאקרוטש טימ טָאטש רעד ןופ

 ,אװָאקמַארבַא הרש ןעמוקַאב רעבָא טָאה ףָארטש עטסברַאה יד

 -צעדעיָאװ יורפ יד טעבנגַאב טָאה יז .טנווייל טימ טלדנאהעג טָאה סָאװ

 עג יז זיא םעד ץוח ַא .הסיפת ןכָאװ 4 ןעמוקַאב יז טָאה ראפרעד ןוא ַאק

 ,טָאטש-טלַא ןופ ץאלּפ-גניר ןפיוא סָאװ ,גייטש רעד וצ ןרָאװעג טכַארב

 טָאה גייטש רעד ףיוא .גָאט ןבלַאה ַא ןײטשּפָא טלָאזעג יז טָאה טרָאז

 ךָאנ .טעבנגעגוצ טאהעג טָאה יז סָאװ ,ןאכרַאב םעד ןעגנאהעגפיוא ןעמ

 -ַאב הדעו םע לכ ינפב יז טָאה ,גייטש רעד ןיא ןציזּפָא ןקידנקידײלַאב םעד

 ,טָאטש רעד ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ יז זיא ףוס םוצ ןוא ץימש 100 ןעמוק

 'י412:44 מג ץנ25אטק- :ןפורעג ןטקא יד ןיא טרעוו .גייטש עקיזָאד יד

 יז .ה"י ןט-17 ןופ טמַאטש יז .(ןדיי ןוא סנרעציזקרַאמ .רַאפ) וג 1 2ץ8ץי'

 עלַא ןופ .ךיוה יד ןוא גנעל יד ליפיוזַא ןוא טיירב יד ןלייא 5 ןעוועג זיא

 ַא טימ ריט ַא -- טנרָאפ ןופ ,סעטַארק ענרעזייא טַאהעג יז טָאה ןטייז

 ןעמ ןבלעוו ףיוא ,לװָאט רענרעצליה .ַא ןעוועג זיא גייטש רעד ףיוא .סָאלש

 ,טציז סע .רעוו ןוא סָאװרַאפ ןביירשנָא טגעלפ

 -רַאו ןופ רענעק רעד ,טרענייוו טגָאז --- ןבײרשַאב וצ רעווש זיא'ס

 -עגסיוא ןעוועג זיא'ס קזוח ןוא רעטכעלעג ַא רַאפ סָאװ ףיוא -- ,עש

 זיא .תורצ ךס ַא .גייטש רעד ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ יד טלעטש

 -טלַא ןופ ןעגנויירעטסוש יד ןופ ןדייל וצ םענייא ַאזַא ןעמוקעגסיוא

 ַאזַא יב ןזײװַאב תומכח ןוא ןצנוק ערעייז עלַא ןגעלפ .סָאװ ,טָאטש

 | ,ןברק ןכעלקילגמוא

 םעניא ךָאנ ,1810 רָאי ןזיב עשרַאװ ןיא ןענאטשעג זיא גייטש יד

 :שרעה ףלָאװ רעדיינש רעד ןסעזעג ריא ןיא זיא 1807 רָאי

 ןרעוו ,םיבנג סלַא טגָאלקעגנָא ןרעװ סָאװ ,רעבָא עלַא טשינ

 גונעג זיא טכירעג ןראפ ןעוו ,ןלאפ עקינייא ןארַאפ ןענעז'ס .טּפשמרַאפ

 -לוש טשינ ןזיא רע זַא ,ןרעווש לָאז דיי רעטקידלושַאב רעד זא ןעוועג

 .םעד ,ץעּפיּפ ישזדנעי רַאפ .ןעײרפַאב םיא לָאז טכירעג סָאד ןוא ;קיד
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 קעשרעה טָאה טכירעג סָאד .ןעוועג קיניײװ סָאד זיא ,רעגריב רעוועשראוו

 -וצ ןבָאה לָאז רע זא ,גנוקידלושַאב רעד ןופ טיײרפַאב ןשטיװָאשעשזיִאמ

 -הטרח ןדליג 10 ןבעגעג ןליּפַא טלָאמעד םיא טָאה ץעּפיּפ .'זייז טעבנגעג

 רעדיו ןוא ,סעצָארּפ םעד טײנַאב רעדיװ רעבָא רע טָאה טציא ,טלעז

 זיא ץעּפיּפ ןוא --- גנוקידלושַאב רעד ןופ ןרָאװעג טײרפַאב קעשרעה זיא

 ,תוליכר ןביירט רַאפ ןרָאװעג טפָארטשַאב

 ךיוא ,עיסעפָארּפ-רעסאּפ יד ןדנוברַאפ גנע זיא ךאפ-םיבנג םעד טימ

 סָאד ןיא ךַאפ רערעטיב ַא .ןדיי ןייק טשינ ןלעפ ךאפ ןקיזָאד םעד ןיא

 ןעמ טגעלפ ,ןכַאז עטעבנגעג רעסַאּפ ַא ייב ןקַאּפ טגעלפ ןעמ זַא .ןעוועג

 עברַאה ץנַאג ףיא ןטּפשמרַאפ םעד ץוח ַא ןוא ןעמענוצ םיא ייב ייז

 ,שטיוװַאפלװו קעוועל סרעסַאּפ יירד ןבָאה ,לשמל ,טָא ,ןפָארטש-טלעג

 -נגעגוצ ןענעז סָאװ ,םישובלמ טפיוקעג המלש ןוא שטיווָאמירפע אקסאי

 רעדנוזַאב ןדעי טָאה טכירעג סָאד .שטיוועבוקאי חלג םייב ןרָאװעג טענ

 םעד ץוח ַא ןוא ןכאז עטעבנגעג יד רַאפ גנוקידעשטנַא ןלָאצַאב ןסייהעג

 ,טכירעג ןרַאפ ףָארטש-טלעג ַא

 םחרבַא ,שטיװַאמַארבַא ןאמדירפ :סרעטאּפ ןופ תופתוש טייווצ ַא

 -לושַאב ןרעוו ,הסיפת ןיא יירד עלא -- איסמיש דוד ןוא שיבא ןפורעג

 -ַאב .בראה ןענעז עלַא .רענייטש ערעייט עטעבנגעג ןפיוק ןיא טקיד

 .ןרָאװעג טפָארטש

 -רעּפ ַא ייב טפיוקעג ךאז ַא טָאה רע זַא ,טזײװַאב רחוס רעד ןעוו

 ןייזייב םייב ןעשעג סָאד זיא םעד ץוח ַא ןוא יורטוצ טנידרַאפ סָאװ ,ןָאז

 שטיווָאבוקאי לאומש טָאה ,לשמל ,ױזַא ,טײרפַאב רע טרעוו ,תודע ןופ

 רָאי ןיא טלָאמעד -- רעוװעקטיבז לאומש רעקידרעטעּפש רעד רשפא)
 :רָאג רעד םהרבא ןוא (ןרעדעפ יד ןיא ןעוועג טשינ ךָאנ רע זיא 3
 טראוונגעק רעד ןיא ראזוה ַא ייב ןכאז טפיוקעג (שזאינכוקרָאג) רעכעל
 -ַאב יײז טָאה סָאװ ,טכירעג ןיא טראּפשעגנָא טָאה ןינע רעד .תודע ןופ
 ,ףָארטש רעדעוװטעי ןופ טיירפ

 שטיװָאקטאנ קעשעה ןעגנאגעגנָא רעבָא ןענעז םיצורית עלַא טשינ
 זַא ,טהנעטעג ןוא ןכאז עטעבנגעג טפיוקעג ןבָאה הכלמ בייוו ןייז ןוא
 ייז יו ױזַא ,ןדליג עטיור 10 רַאפ טצעזרַאפ רעצימע ייז ייב טָאה סָאד
 ןכַאז יד ייז ןבָאה ,ןָאזרעּפ עקיזָאד יד ןזייװנָא טנעקעג טשינ רעבָא ןבָאה
 ןדליג עטיור 8 ןלָאצוצ ךָאנ וצרעד ןוא עטעבנגַאב יד ןרעקמוא טזומעג
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 ךָאנ ייז ןענעז םעד רעסיוא ןוא ,ןכַאז עטעבנגעגוצ עקידנלעפ יד רַאפ

 ,טכירעג ןכרוד ןרָאװעג טפָארטשַאב

 טָאה ןענַאװ ןופ ,טגערפעג שטיטאימעס ןופ ןענרהא טָאה ןעמ זַא |

 "עד ןענופעגסיוא רע טָאה ,לטנאמ ןשירעטילימ םעד ןוא לקעז סָאד רע

 טָאה ןמיס ַא ןטרָאק ןיא ןענוװעג םיא טָאה רע :ץורית םענייפ ַא ףיור

 -נעמ ןפורעגנָא ןוא ןענווועג טָאה רע עכלעוו טימ ,ןטרָאק יד ןזיוועג רע

 ,טבױלגעג טכירעג סָאד םיא טָאה יצ .ןעוועג ייברעד ןענעז סָאװ ,ןשט
 ,טסווװַאב .טשינ זיא

 -ָאכורָאב . ןבואר טאהעג טָאה סרעסאּפ עלַא ןופ ףוס ןטסגרע םעד

 "עג ןטיגשעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןזיור ענעדליג 8 טפיוקעג טָאה רע .שטיוו

 םעד וצ טגנאלַאב טָאה עכלעוו ,שטָאק רעד ןופ רינָאנַאק ַא ךרוד ןרָאוװו

 טימ ןרָאװעג טפָארטשַאב זיא רע .681069) לירב לארענעג-עירעליטרא

 ןרַאפ תוקלמ 50 וצ לָאמ 2 ןוא ןטעברא עכעלטנפע ,הסיפת םישדח 4

 | ,הסיפת ןיא םיא ןצעזניירַא

 עקידנגלָאפ ןַארַאפ זיא 1786 רָאי ןופ גנוטייצ רענעבירשעג ַא ןיא

 -לעפַאב ױזַא טציא זיא עשרַאװ טָאטש יד, :עשראוו ןופ ץנעדנַאּפסערָאק

 לָאצ עסיורג ַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא ָאד לייוו ,טשינ לָאמניײק יו טרעק

 "..ןטנעמעלע ענעדיישראפ .עסַאמ ַא ןוא סרעלוש ,ןדיי עשידנעלסיוא

 ,טשינ ןעייז סָאװ ,"לגיופ עיולב,, ךס ַא דימת טָאה טָאטש עסיורג עדעי

 ךיז טכוד ןוא ,טייצ רענעי ןופ עשרַאװ ךיוא .ךָאד ןבעל ןוא טשינ ןרעקַא

 "יילק ןוא ןסיורג ןופ ,עכלעזַא טימ ןעוועג לופ זיא --- עשרַאװ לעיצעּפס

 -לעפ-טלעג ,רעשלעפ-לסקעוװ ,ןטסירעפַא ,רעלדניווש ,באטשסַאמ םעו

 םגה .ןדיי ךיוא ךיז ןפערט ןטנעמעלע עקיזָאד יד ןשיוװצ .וו"אא רעש

 .ןטלעז גונעג -
 רימ ןפרַאד "לגיופ עיולב , עשידיי יד ןשיוצ טרָא עטשרע סָאד

 רָאא עכעלטע .עיקסוועטיל-עיקָאסיװ ןופ ןשטיוװָאקדוי קעשָאמ ןבעגּפָא

 רע טָאה ייברעד ,יירעריזיוה ןוא יירעלקעמ טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה

 עיינ ןכוז ןעמונעג רע טָאה .ןקילג עסיורג ןייק טכַאמעג טשינ רעבָא

 -קעמ ַא זיא רע זַא ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג טָאה רע .ןענופעג ןוא תוסנרּכ

 טָאה ןעמָאנ ןייז ןיא ןוא ,טכערבלַא רעה טנעגער-טלעגּפָאק םעד ןופ רעל

 -סיוא ייב וליפַא ןוא עשילױּפ ייב טלענּפָאק ןענָאמניײא ןביוהעגנָא רע

 ךיז לָאז רע זא ,רעטגאוועג וצ ַא ןעוועג זיא טירש רעד .ןדיי עשידנעל
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 רעמערָא רעד .ןרָאװעג טקעדעגפיוא ךיג זיא לדניווש רעד .ןבעגנייא
 ןעלמאזוצפיוא ןזיװַאב טשינ רעמ -- סיוא טזייוו --- טָאה רעלדניוװׂש
 ןיא טדימשעג ראפרעד ןעמ טָאה ןעקשָאמ .ןשָארג 20 טימ ןדליג 77 יװ

 50 וצ ןבעגעג דנאנאכרוד געט ריפ ,הסיפת ןיא טצעזעגנײרַא ,ןטייק

 טעּפעשטענוצ ַא טימ עשראוו ןופ ןבירטעגסױרַא ךָאנרעד ןוא תוקלמ

 ,םיאטח ענייז עלַא ןרָאװעג טנכערעגסיוא ןענעז'ס ןכלעוו ןיא ,לטעצ

 ,רעלדניווש עשידיי הרבח ַא ןָאטעגּפָא טָאה טעברַא קיטש קיצנוק ַא

 ןוא ןשטיווָאקרעב םייח ,ןשטיווָאקציא לארשי ןופ ןענאטשַאב זיא סָאװ

 -ַאב זיא לדניווש רעד .יקסוװוָאניטלָאּפ רעפלעהטימ ןקילעדַא ןכעלטסירק א

 ,ץניװָארּפ ןופ אמתסמ ,שטיוועשטוב רעסיוועג ַא :סָאװ:טָא ןיא ןענַאטש

 ןפיוקרַאפ סָאד טלָאװעג ןוא רעדעל ,דרעפ ,לעפ ךיז טימ טכַארבעג טָאה

 םייח .ןלָאר יד טימ טלייטעגנייא ךיז ןבָאה רעלדניווש יד .עשרַאװ ןיא

 יקסווָאניטלָאּפ ,ססָאלק רחוס רעגנָאלבלע ןַא ןופ לעטשנָא ןַא טכַאמעג טָאה

 -ךַאװ ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעציזַאב:טוג ןסיורג ַא רַאפ טריזָאּפ טָאה

 ןשירעלדניװש םעד ןופ רעטירד רעד .ץייוו ץערָאק 1200 ןפיוקרַאפ עש

 "וצ טריפ סָאװ ,רעלקעמ ַא ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה לארשי לדניזעג

 -עשטוב ייב טפיוקעג רחוס רעגנילבלע סלא טָאה םייח .םידדצ יד ףיונ

 ,םינמוזמ ןייק טימ טלָאצעג טשינ רעבָא ,טרָאּפסנארט ןצנַאג םעד ןשטיוו

 ידכ .ןעשרעש ןסיוועג ַא ,ןָאזרעּפ רעוויטקיפ ַא ןופ בוח-רטש ַא טימ רָאנ

 יקסװָאניטלָאּפ טָאה ,בוחרטש םוצ יורטוצ ןבָאה לָאז שטיוועשטיב

 ןעמענ וצ המכסה ןייז טקירדעגסיױא ,ץירּפ רעסיורג רעטשרמולכ רעד

 ןעוו .בוח-רטש םעד ץייוו ץערָאק 1200 עקידנריטסיזקע-טשינ ענייז רַאפ

 טשינ לסקעװ םעד ססָאלק טָאה ,ןלָאצ ןופ ןימרעט רעד ןעמוקעג זיא סע

 -בלע ןייק ןעמאזוצ ןרָאפעג רעבירעד זיא שטיוועשטוב .טפיוקעגסיוא

 ססָאלק ןעמָאנ ןטימ רחוס ַא זַא ,טסווװרעד ךיז רע טָאה ָאד ןוא גנָאל

 טקעדעגפױא טלָאמעד זיא ערעפא עצנאג יד ,ןארַאפ טשינ ללכב זיא

 .קסּפ רעייז ןעמוקַאב ןבָאה ןטסירעפַא יד ןוא ןרָאװעג
 ןפיוק סָאװ ,רעצניװָארּפ עװיַאנ ךס ַא ךיז ןעניפעג טנייה יו טקנוּפ

 ךיוא ןבָאה ױזַא ,"םנח יצחב, ןטנַאילירב סעשזאשטנַאילירב ג"ַא יד ייב

 םהרבא דיי רעד ,סעקישטנאילירב עקיטנייה יד ןופ ןטסַאלּפָאטָארּפ יד

 -געב ינָאטנַא ?ןלעדייא,, םעד טראנעגּפָא ווָאקול ןופ סיצָאג ןוא עיגרענ

 ,רעגייטש עשלָאפ טיִמ טצעזעגסיוא ,גניִר א טפיוקרָאפ םיא ןוא יטנאָפ
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 ַא .עשרַאװ ןיא טלעפעג טשינ ןבָאה רעשלעפ-טלעג עשידיי ךיוא

 ןיא טגָאלקעגנָא רצוא-הכולמ ןכרוד טרעוו שטיװָאמַארבַא בקעי רעסיוועג

 עטוג יד ןענָאמרעד רימָאל טכיו!עגנגעק סלַא .טלעג שלאפ ןעגנערבניירא
 טגיילעגרָאפ טָאה רעדנעלסיוא ןא ןכלעוו ,ןשטיווָאקוװעל ןימינב ןופ טאט

 ,טלעג-ריּפַאּפ שיביירטסע ןשלעפ וצ תויתוא ןוא .ןברעה ןדיינשוצסיוא

 ױזַא ןוא טנעדיזער ןכעלרסיק םעד םעד ןגעוװ ןדלָאמעג טָאה דיי ועד

 טָאה גנונױלַאב סלַא .גנושלעפ-טלעג יד ןרָאװעג ןטימעגסיוא זיא םורַא

 ,ןדליִג 40,000 ןגָארקעג ראפרעד רע

 -יטפעשַאב ןייז ,קיזייא רעסיוועג ַא טכַאמעג טָאה טלעג ןופ טלעג

 רע .ה .ד ,רעטייווצ ַא ףיוא עבטמ ןייא ןטייב ןיא ןענאטשַאב זיא .גנוק

 -נאגַאב טייחנגעלעג רעד ייב רעבָא זיא רע .רעלקעמ-טלעג ַא ןעוועג זיא

 ץימש 850 ןעמוקַאב רע טָאה רַאפרעד .ןעיירעלדניווש ענעדיײשרַאפ ןעג

 .עשרַאװ ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא ןוא

 לעבעל רעדנאסקעלַא טריפעגכרוד טָאה טָארקנַאב ןקיליווזייב ַא

 טשינ זיא רע זא ,טהנעט רעדנאסקעלַא .לאומש ןדייז ןייז טימ קסאל ןופ

 רעטנאקַאב רעד ,רעטלעטשעגנָא ןא רָאנ ,טפעשעג םוצ ףתוש ןייק ןעוועג

 ןיא טצעזעגנײרַא םיא טָאה סָאװ ,אננאטנאפ ינָאטנַא רחוס רעוועשראוו

 ןייוַאב סלַא ןוא ,ןגיל ַא זיא סָאד זַא ,טחנעטעג רעבָא טָאה ,הסיפת

 -סקעוו ןלעטשסיוא וליפַא טגעלפ רעדנאסקעלַא זַא ,טקַאפ םעד טכַארבעג

 ,ןדליג רעטנזױט ןגרָאב םיא ייב טגעלפ רע זַא ןוא גרובמַאה ןייק ןעל

 ןיוש ןבָאה ןרעדנאסקעלַא טימ לאומש .ןלאומש וליּפַא קידנגערפנָא טשינ

 -נאג ַא טָאה אננאטנאפ סָאװ ףיוא ,טָארקנַאב רעייז טיירגעגוצ גנאל ןופ

 -עג ךיז טָאה לאומש ןעוו ,גָאט םעד ןיא ףוס םוצ ןוא ןזיײװַאב ייר עצ

 םיא ייב רעדנַאסקעלַא טָאה ,סרוקנָאק ַא ןגעװ טכַאמ רעד וצ טדנעוו

 -קעלַא עקַאט זיא ךמס םעד ףיוא .ןדליג עטיור 800 טגרָאבעג קיטימכַאנ

 ,הסיפת ןיא ןרָאװעג טצעזעגנײרַא לעבעל רעדנאס

 ןעמ ,השקב ץינבאטס ןופ סעשטיװָאקרָאיַאמ קעוועל זיא דנריר

 יד ייב ,ןרערט ןיא טקנוטעגנייא , :ײרפ רעד ףיוא ןזָאלסױרַא םיא לָאז

 רעד ןופ סױרַא ךימ טזָאל ,םימחר ךיא לטעב ,ןראה ,ךייא ןופ סיפ

 רַאפ .ןתאלוח ןוא םירעוו ךרוד ןסערפעצ רעוו ךיא רעכלעוו ןיא ,הסיפה

 לשומ רעד ,טָאג רעקיטכעמלא רעד ךייא טעװ םיבוט םישעמ ערעייא

 בייו ןיימ טימ לע ךיא ןוא ןקיטיגרַָאפ אמתסמ ,םילשומ עלַא רעביא
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 רעבָא זיא רעווש ."ךייא רַאפ טָאג ןטעב רעדניק עטמותירַאפ יד טימ ןוא

 סָאװ ,ןוטיט זעק ןוא רעטוּפ ןשיוװצ טריפעגסױרַא טָאה רע !אטח ןייז

 ,לָאּפָאנָאמ-הכולמ ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא

 "גיוו :עשרַאו ןיא ןריטנעזערּפער רעשלעפ-לסקעוו עירָאגעטאק יד |

 םעד ןופ טפיושרעטנוא יד טכַאמעגכָאנ טָאה סָאװ ,שטיוװַאקיזייא רָאד

 11.800 ןופ עמוס ַא ףיוא יקסוועיסעל יזעלאס קעשיצנַארפ ןקילעדַא

 -עג יד רַאפ עסערּפ רעד ךרוד ןעמעלַא טנרָאװ רעטנַאמרעד רעד .ןדליג

 ,ןעלסקעוו עטשלעפ

 ינָאטנַא טשריפ ןופ לסקעוו םעד וליפַא טָאה רעווַאנעשמַא לשרעה

 ץיגרעשט רידאגירב ןשיסור םעד ןבעגעג טָאה רענעי ןכלעוו ,יקסווָאקלוס

 ילוס טרעלקרעד ךָאד רעבָא .טשלעפעג טשינ ,ןדליג עטיור 1000 ףיוא

 טָאה רידאגירב רעד לייוו ,קיטליג טשינ זיא לסקעוו רעד זַא ,יקסווָאק

 ,גנוקיטעטשַאב ַא ףיורעד ןבעגעג ןוא טלעג סָאד ןעמוקַאב ןיוש

 -צור עשידיי טימ רימ ןקידנערַאפ רעכערברַאפ עשידיי עירעס יד

 סָאװ ,עדנַאב-רעביור רעשילױוּפ -שידיי ַא ןגעוו תועידי ןבָאה רימ .םיח

 .עשראוו ןופ טמאטשעג טָאה רעדילגטימ עריא בור רעד

 "אנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ םישעמ יד וצ רעביא ןעייג רימ רעדייא

 טימ ןוא םיחצור עקינייא טימ ןענעקַאב לכ-םדוק ךיז רימָאל ,עדנאב רעל

 -עלעסָאי אקטרָאמ :ףיוליסנבעל ןטנאסערעטניא ראג זיב לָאמליײט רעייז

 רע .םותי ַא ןבילברַאפ טייהרעגנוי זיא ,ץינשארק ןיא ןריובעג ,שטיוו

 ךָאנרעד ,ןדיי ייב גרעבמעל ןיא םדוק רעשדלעפ ףיוא טנרעלעג ךיז טָאה

 ,עדָאװעיִאװ רעװָאקָארק ןופ טנעמיגער ןיא רעשדלעפ ןעוועג רע זיא

 טָאה טַָאהעג הנותח ,ןַאלעטשַאק רעװָאקַארק ןופ רעטקַאד םייב רעטעּפש

 יא רעמשטערק ןעוועג רָאי ַא רע זיא הנותח רעד ךָאנ .עשראוו ןיא רע

 -ָאכָאּפמָאט רעד ןיא רָאי 2 ךָאנרעד ,וװָאכעלעשז ןבענ עקוואלטָאק ףרָאד

 -ָאװעג -- ןעגנורעלקרעד ענייז טיול -- רע זיא חצור א .עמשטערק רעוו

 -רעביור ןקידרעטעּפש םעד ,ןדיי ןטייווצ ַא ןוא םיא ףיוא .,וחרכ לעב ןר

 ײז טדערעגוצ ייז ןוא ןשטנעמ ייווצ ןלאפעגנָא ןענעז ,שרעה רעריפנָא

 יז לָאז עדנאב יד ארומ סיוא,, .רענלימ ַא ףיוא לאפרעביא ןא ןכאמ ןלָאז

 : | ,"ןענאטשעגוצ ריא וצ רע זיא ,ןענעגרחרעד טשינ
 ,קעשרעה רעריפ םעד ןופ ןענאטשַאב עדנאב יד זיא ןיכדרמ רעסיוא

 ,יקסוועשזרקאז ףעזוי ייז ןשיווצ ,ןטסירק 5 ןוא ןעקויצ עבייל
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 עדנַאב רעד ןופ רעדילגטימ עקירעביא יד ךיוא זא ,זיא שימָאק

 יד זַא ,עלַא ןהנעט ייברעד ,ןטייווצ ןפיוא רענייא דלוש יד ףיורא ןגייל

 -רַאפ ,לשמל ,ױזַא .ןטידנאב ןרעוו וצ ןעגנוווצעג טושּפ יז ןבָאה ערעדנַא

 -עס ןופ שטיווָאמארבא קעשרעה עדנאב רעד ןופ רענייא ךיז טקידיײט

 רעטנָאמרעד-רעירפ רעד לָאז םיא זַא ,רעמשטערק ַא ךַאפ ןופ ,קצָאר

 | יי ,רעביור ַא ןרעװ וצ ןעגנוווצעג ןבָאה יכדרמ

 םעד ףיוא לאפנָא ןַא ןכאמ ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב זיא עדנַאב יד
 טשינ זדנוא זיא טכירעג ןופ ןידיקסּפ רעד .רענלימ רעוועשטראק
 יה ,טנאקַאב

 עטייווצ ןעוועג זיא קידוועריר רעייז ןוא טגייווצרַאפ רעיײיז

 "רענרעזייא רעד ןד; ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו ןופ שארב .,עדנַאב
 .((0סמ 2618: )

 :סעיפארגָאיב ערעייז ןענעז טָא

 רעמשטערק רָאי 3 ןעוועג זיא קסישזדָארג ןופ שטיװעקרַאמ יתבש

 -ָארָאקס ןיא רעמשטערק רָאי ַא ,ןיבושט ןיא עדָאװעיָאװ רעקצָאלּפ םייב

 םורָאװ ,ןגעמראפ ןייק טכַארבעג טשינ םיא טָאה יירעמשטערק יד .עש

 -חוס טימ ןרָאפעג ןוא קסישזדָארג ןיא הלגע-לעב ןעוועג ךָאנרעד זיא רע

 רע זיא רעטעּפש .םידירי ףיוא ךיוא ןוא יולסערב ,טרופקנארפ ןייק םיר
 טימ גראפשניג ןייק ןרָאפעג רע זיא ךָאנרעד ,עשראוו ןיא בצק ַא ןרָאװעג

 ַא ןטלַאהעג עשרַאװ ןיא טָאה בייוו ןייז .םירפא טנַארעּפיל ןשידיי םעד

 ןעמ .ןליו םענעגייא ןופ טשינ טידנַאב ַא ןרָאװעג זיא רע ךיוא .ךיקרָאג

 ןייא טימ -- ,װ"זאא הקשמ טימ ןעוועג דבכמ ,ןעמוקעג םיא וצ זיא

 ...עלעמעל קידלושמוא ןַא ,טרָאװ

 ןיא .טלַא רָאי 19 ,ןילרעב ןופ טמאטש שטיווָאמארבא ץרעה

 רָאי בלַאה ַא טימ ,יירעריזיוה טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה דנַאלשטיײד

 .קעשָאמ דיי ַא ייב טניווועג ָאד ןוא עגארּפ ןייק ןעמוקעג רע זיא קירוצ

 -ַאב זיא טעברַא ןייז .ךָאװ ַא ןשָארג 20 טלָאצעג רע טָאה טלעג"הריד

 :סערַא םיא טָאה ןעמ .ןטעברא עכעלנע ןוא ץלָאה ןקאה ןיא ןענאטש

 םיא טָאה סע ןכלעװ ,סאפ ןטשלעפעג ַא טאהעג טָאה רע לייוו ,טריט

 ,ריציפָארעטנוא ןַא ןבעגעגסױרַא ןפנָארב קנורט 2 טימ ןדליג ַא רַאפ

 טלָאזעג טָאה רע ליײװ ,טאהעג טשינרָאג ךיז טימ רע טָאה געוו ןפיוא

 טאהעג טָאה טכירעג סָאד .ץרעה טהנעטעג טָאה ױזָא .תובדנ ןופ ןבעל
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 וצ ןרעהעג טלָאזעג טָאה רע ךיוא ,סעיצַאמרָאפניא ערעדנַא םיא ןגעוו

 .עדנַאב ס'גד

 ךיוא ,שטיװָאמַארבַא לאומש ,עדנאב רעד ןופ דילגטימ רעטייווצ ַא

 ץענערג רעד ייב .יירעריזיוה טימ ןעמונראפ רָאי 5 ךיז טָאה ,ןילרעב ןופ

 ןֿפָאלטנא זיא רע .הרוחס ןייז ןעמונעגוצ רעטכעוו עשיסיירּפ םיא ןבָאה

 -ניק ייווצ ןוא בייוו ןייז טימ עגארּפ ףיוא טצעזַאב ךיז ןוא ןליוּפ ןייט

 -הריד ןדליג 20 טלָאצעג ןוא קעשָאמ דיי םייב טניווװעג טָאה רע .ועד

 ,ךיקרָאג ַא ןטלאהעג רע טָאה עגארּפ ןיא ,לטראווק ַא רַאפ טלעג

 ַא :טלייצרעד ,עדנאב רעד וצ טנכערַאפ ךיוא טרעוו סָאװ ,לאומש

 רע זיא רָאי בלַאה עטייווצ סָאד ,ןפנָארב טנערבעג רע טָאה רָאי בלַאה

 ןריט יד ףיוא ןצירקסיוא,, טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא קידייל ןעגנאגעגמורַא

 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה בייוו ןייז .(תוזוזמ אמתסמ) *טָאבעג 10 יד

  "פשג טכעלש םיא זיא סע יו ױזַא ,ףייז עקידכעלייק ןוא עדַאמָאּפ ןכַאמ

 טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רשוע ןַא ןגעו טרעהעג טָאה רע; ןוא ןעגנַאג

 רעבָא םיא טָאה ןעמ .ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה ,*יירעצינש

 .שיליוּפ ןייק טשינ ןעק רע לייוו ,ןטלאהרַאפ

 ןיא ילתפנ רעטקָאד םייב טנידעג טָאה סָאװ ,קיצרעה ןוא עלַא יד

 -לעב ןייז וװ ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעג םיא טימ ןעמאזוצ ןוא טרופקנארפ

 ןיא טקידלושַאב ןיועו -- ,דנאלרוק ןיא ןטסָאּפ ַא ןעמוקַאב טָאה תיבה
 "יג ע115 ןעט1211018 0091010108 140616 441106 זמס00 1101011165 0021165 9/011816"

 "כרוד ןעװעבַארַאב ןוא ןלַאפנָא ןכַאמ ייז ןגעלפ ןגעו עכעלטנפע ףיוא)
 .(רעייג

 -עג ךיוא זיא ,תועידי ןבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ,עדנַאב עטירד יד

 יד יוװ טגייווצרַאפ רעמ ךָאנ רעבָא זיא יז .עלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןעוו

 ריא ןלױּפ ץנאג ןעמונעגמורַא יז טָאה ןצענ עריא טימ ןוא עקידרעירפ

 טאהעג יז טָאה םוטעמוא .עטפאהרעטסומ  ַא ןעוועג זיא עיצאזינאגרָא

 -רַא לקיטש ַא ןעוועג זיא .ןבעגרעביא ץלַא ןגעלפ סָאװ ,ןענָאיּפש עריא

 ןעוו ,רעדיוו ןטייצ ןיא .ןעמוקעגפיונוצ רעדילגטימ יד ךיז ןענעז ,טעב

 ןוא ןלייטרעדנאנופ עדנַאב יד ךיז טגעלפ ,טפדורעג קרַאטש ייז טָאה ןעמ

 רעטניה ןבייררַאפ וצ ידכ .םידירי ףיוא ןענעבנג ךיז רַאפ טגעלפ רעדעי

 ענעדישרַאפ טימ טצונַאב רעדילגטימ יד ךיז ןבָאה ,רוּפש ןדעי ךיז

 ןופ עדנאב רעד ןופ רענייא טרעלקרעד ,לשמל ,ױזַא .ןעמינָאדװעטֿפ



 םולבלעגניד ?אונפ} | | 100

 עדנַאב רעד ןיא רָאנ ,עוועיניש ןופ רע טמאטש ךעלטנגייא זַא ,שטיבורד

 טאהעג ןבָאה ערעדנַא .רעשטיבורד ַא זיא רע זַא ,ןסייהעג סע טָאה

 ,רעכױה רעד אקשרעה ,(28ג8?ץצ) ךראּפ אקשרעה :ןעמענוצ עכלעזַא

 | : .א .א (1:66) טאלב והילַא ,"בָאלאשטאק,, בייל

 -עּפש רעבָא ,דמושמ ַא ןעוועג זיא עדנַאב רעד ןופ רעריפנָא רעד

 רעד ןופ רעדילגטימ עכעלטסירק יד .ןעוועג רייגמ ךיז רע טָאה רעט

 ,יצַאנגיא רענייא ןוא יקסוװָאבוקַאי ,יקסוועשזקאז :ןעוועג ןענעז עדנַאב

 .עדנאב רעקיזָאד רעד ןיא עקילעדַא ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה סע

 רעד ןופ ןלאפנָא יד ,יקסנישאי ןוא יקסנָארוװָאקס ןעוועג ןענעז סָאד

 -עּפָא יד תעשב :ןפוא םענרעדָאמ ַא ףיוא ןרעוו טכַאמעג ןגעלפ עדנַאב

 ןכאז עטביױרעגוצ יד .סעקסאמ ןגָארט ןטידנאב יד ןגעלפ סעיצאר

 יב ןוא ץעיװאלסעלָאב ףרָאד ןיא ןרעביל ייב ןגײלקעװַא ןעמ טגעלפ

 ,ןבָאלאשטאק בייל

 שרעה .עקיטראנדישרַאפ ַא ןעוועג זיא הרבח רעד ןופ טייקיטעט יד

 -"רעד ,ןעגנורעלקרעד עטיירב רעייז ןבעגעגּפָא טָאה סָאװ ,שטיבווד ןופ

 טריפעגסיוא ןסייר ןיא ןבָאה רימ,, :ױזַא טעברַא רעייז ןגעוו טלייצ

 רימ ,טשינ וליּפַא קנעדעג ךיא עכלעוו ,ןשטנעמ ענעדישרַאפ טימ תובנג

 רַאפ ,טשינ קנעדעג ךיא עכלעוו ,סרעטסיולק ענעדישרַאפ טעבנגַאב ןבָאה

 ןוא ןענאטשעגוצ זדנוא וצ ןענעז ןדיי ענעדישרַאפ ,םיצירּפ ענעדיש

 ערעיײז ןעקנעדעג טשינ ןעק ךיא רעבָא ,טעבנגעג זדנוא טימ ןעמאזוצ

 טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ."טעבנגעג קיניײװ טשינ ןבָאה רימ לייוו ,ןעמענ

 רימ ווו ,רעטרע יד ןענעכערוצסיוא רעווש זיא'ס; :טרעלקרעד רע טָאה

 ."תובנג טריפעגסיוא ןבָאה

 עציװָארָאבָאטסנעשט ןיא .עטסיירד ַא רעייז ןעוועג זיא עדנאב יד

 רעקיטרָאד רעד ןברק ַא רעייז סלַא ןלאפעג זיא טנאק רענילבול ןיא

 ,עטסָאראטס

 .ןטיבעג רדסכ .ךז טָאה עדנַאב רעד ןופ לַאירעטַאמ-ךשטנעמ רעד

 .עבלעז יד ןבילבעג ןענעז רעריפ יז
 טימ ןבָאה סָאװ -- שטיבורד ןופ שרעה טלייצרעד --- לייט א,

 "עג טּפשמרַאפ רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןענעז ,טעבנגעג ןעמאזוצ זדנוא

 יב | | ,"טיוט םוצ ןרָאװ
 בקעי עקירעביא יד ךיוא ןענעז ,רעביור עטנָאמרעד ןיוש יד רעסיוא
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 -ָאמאלש ףלָאװ ,ענליו ןופ שטיווָאקשרעה ןושרג ,ןישאר ןופ רעזייל

 "שרעה ןוא ןישטלָאװ ןופ שטיוװָאקװעל לקנאי ,שטיטאוואלס ןופ שטיוו

 -ָאקירטעיּפ ןכרוד ןרָאװעג טּפשמרַאפ --- לָאּפמאי ןופ שטיוועקמיש ַאק-

 ,טיוט םוצ לאנובירט רעוו

 טנאקַאב ךָאנ זדנוא זיא סעדנַאב-רעביור עטנכערעגסיוא יד ץוח

 ַא טעגרהרעד ןקעווצ:ביור בילוצ טָאה דיי ַא סָאװ ,לַאפלצנייא ןייא רָאנ

 ןז רעד ,שטיוועלומש קיציא ןייז טלָאזעג טָאה רעדרעמ רעד .טסירק

 רעד -- רעטעדרָאמרעד רעד ,ץעיניצקעיזד ףרָאד ןיא רַאדנערַא םעד ןופ

 םיא טָאה ,עקנָאל רעד ףיוא ןפָאלשעג זיא יקסוגָאר תעב .יקסוגָאר ץירּפ

 .ןקעווצ:ביור בילוצ ןענעגרהרעד טלָאזעג ןקעטש ןבָארג ַא טימ קעציא

 "עג טשינ .טדמשעג קעציא ךיז טָאה ,דניז ןייז ןופ ךיז ןפיוקוצסיוא ידכ

 ןריפסיוא ןכָאנ .ףָארטש עקידארומ ַא ןעמוקַאב רע טָאה ףיורעד טקוק

 -יטש ףיא ןטינשעצ תמ םעד ןעמ טָאה לייטרוא-טיוט םעד םיא רעביא

 ,ןכאילשטּפיוה ריפ עלַא ףיוא ןעגנאהעגסיוא רעקיטש עקיזָאד יד ןוא רעק

 "סרעטעפ,, יד ןענעכערַאפ ךיוא רימ ןלעו טלעוװרעטנוא רעד וצ

 ,רעזייה עכעלטנפע ןופ *סעמומ,, יד ןוא

 טביײרש יקסנישטימ רעביירש רעשטימעסיטנא רעטנאקַאב ועד

 ןדיי רעוועקָארק יד ןופ לארָאמ יד זַא ,(1618) ה"י ןט17 ןופ בױהנָא ןיא

 יד ףיוא טרפב ,תונז ייז ןביירט ךעלטנפע טעמכ/, :עקירעדינ ַא 'ועייז זיא

 -לעוועג ןיא תונוז טימ ךיז ןכַאמרַאפ ייז -- טעטש יד ןיא ןוא םידירי

 ןיא ןדיי רעוועקָארק יד ךיוא טקידלושַאב יקסנישטימ ."ןקנעש ןוא רעג

 "ידעבעל טימ לדנַאה םעד ןיא ןוא יירעלטימרַאפ טימ ךיז ןקיטפעשַאב

 | יה ,הרוחט רעק
 ןזיײװַאב ,ןדיי רעוועשראוו יד ןגעוו ץיזַאב ךיא עכלעוו ,םירוקמ יז

 ןופ לָאּפָאנָאמ ַא ןעוועג ןבָאה טלָאמעד לָאז ךאפ רעקיזָאד רעד זַא ,טשינ

 טלעװרעטנוא רעד ןיא זַא ,קורדנייא םעד טמוקַאב ןעמ ,טרעקרַאפ ;ןדיי

 קיניײװ רעייז ןארַאפ .ןטנעמעלע עשידיי-טשינ ,ערעדנַא טרינימָאד ןבָאה

 רָאנ טנאקַאב ןענעז זדנוא ,טלעוורעטנוא רעשידיי רעד ןגעוו תועידי

 | - ,ןטקאפ עטלצנייארַאמ
 טָאה ץאלּפ"קראמ ןטימ ןיא :עברַאה ַא רעייז ןעוועג זיא ףָארטש יד

 םעד ץוחַא .ץימש 100 ןוא 50 טקַאהעגנײרַא ךעלטנפע עקידלוש יד ןעמ
 ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ וצ ךיילג ןלױַאב ייז ןעמ טָאה
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 -יא ןדיי יד ןופ עגאל עשימָאנָאקע יד ןעוועג זיא קירעיורט רעייז

 ץלַא דנאל סָאד ךיז טָאה קירוצ רָאי 400---200 טימ .,ןלױּפ ןקילָאמַא םענ

 ,ןשיטילָאּפ ןפיא ןטיבעג עלַא ףיוא .גנאגרעטנוא םוצ טגיינעג רעמ

 ,הדירי עקידארומ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשטריװ

 עקימורַא יד ןופ ןרָאװעג קיגנעהּפָא רעמ ץלַא דנאל סָאד ןזיא שיטילָאּפ

 -ימָאנָאקע יד .טרעגרערַאפ רדסכ עגאל יד ךיז טָאה שימָאנָאקע ;םינכש

 גנאגרעטנוא םעד ןעוועג םרוג טָאה םיצירּפ יד ןופ קיטילָאּפסאלק עש

 -קערש ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה טעטש יד .הכאלמ ןוא לדנאה ןופ

 עקידנעילב ןעוועג קירוצ רָאי 500 טימ ןענעז עכלעוו ,טעטש .דליב ךעל

 -טשינ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רָאי 200 טימ רעטעּפש ןענעז ,םיבושי

 רעפרעד עטושּפ טנָאמרעד רעכיג ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש עקידנטײדַאב

 | | ,םיבושי עשיטָאטש רעדייא

 -דנעטשרַאפ טָאה טעטש עשיליױוּפ יד ןופ הדירי עכעלטפַאשטריװ יד

 -ַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ םעד ףיוא לאפָארטסַאטַאק ןקריוו טזומעג ךעל

 ,טעטש יד ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג בור ריא ןיא זיא עכלעוו ,גנורעקלעפ

 ,עניארקוא ןיא ,לשמל ,יוװ ,ןצניװָארּפ לייט ַא ןיא טָאה ןדיי לטירד ַא םגה

 "עג ערעדנַא ןופ רעמ ןדיי יד ךָאנ ןבָאה וצרעד .רעפרעד יד ןיא טניווועג

 -פיוא-םירעױּפ ,תומוהמ ,תומחלמ עקיטלָאמעד יד ןופ םעט םעד טליפ

 ,המודכו (1768 רָאי ןיא תוטיחש סקאינזעלעשז ןוא סאטנָאג) ןדנאטש

 יד :עכעלרעניא וצ ךָאנ ןעמוק תוביס עכעלרעסיוא עלא יד וצ

 -ערגַאבמוא ןבָאה עכלעוו ,טייל להק יד ןופ עיצאטאולּפסקע עקידארומ

 רעייז סָאװ ,ןוטעג ןוא עסאמ רעמערָא רעד רעביא טקיטלעװעג טצענ

 ןרעיײטש ערעװש טגײלעגפױרַא ,רקיע רעד ,ןוא טלָאװעג טָאה ץרַאה

 -עגנײרַא לייט ןטסערג ןיא שיטקאפ ייז ןוא הכולמ רעד רַאפ טשרמולכ

 ןופ תובנג יד טכיירגרעד ןבָאה'ס טייוו יו .ענעשעק ןיא ךיז וצ טקעטש

 ןרַאפ :גנונעכערסיוא רעקידנגלָאפ ןופ ןעז ןעמ ןָאק לפעלכָאק עשלהק יד

 "ױוט 200 רעביא ןעמאווצ טלָאצעג תולחק עשיליופ יד ןבָאה 1764 רָאי



 היה
 109 עטֿבישעג ןעלטיצ ַאע 44( : : : : { 2 4 } 2

 -הלהק יד טנָאמעגנייא ןבָאה רעטלעג יד ,רצוא ןשהכולמ םעד ןדליג טנז

 ,ןעגנוטלאוורַאפ

 ,ןליוּפ ןופ גנולייטעצ רעטשרע רעד ךָאנ ןיוש רעטעּפש טייצ ַא טימ

 יד ךָאד ןבָאה ,ןלױּפ ןופ םינכש יד ןעמונעגוצ ןבָאה דנַאל לטירד ַא ןעוו

 ?סָאװרַאפ .ןרעײטשיּפָאק ליפזַא לָאמ ריפ טלָאצעגנייא תולהק עשידיי

 דעו ןכרוד טשינ ןרעייטש יד טנַאמעגנייא ןיוש ןעמ טָאה לָאמ סָאד לייוו

 -יד טלעג סָאד ןעמונעג ןוא ןדיי עלַא ןבירשעגפיונוצ רָאנ ,תוצרא עברא

 "עג ןבָאה'ס לפיוו ןייז וצ רעשמ רעווש טשינ ךיז זיא'ס ,ןדיי ייב טקער

 גנורעקלעפַאב רעטרענעלקרַאפ ַא ייב ביוא טייל-הלהק עשידיי יד טעבנג

 ,רעירפ יו ליפיוזא לָאמ ריפ טעמכ טנָאמעגנייא ךָאד ןעמ טָאה

 ןסקאוועג טלָאמעד ןיא סָאג רעשידיי רעד ףיוא טיונ ןוא טנלש יד

 זיא דיי ןייק ווו ,ענובירט-םייס רעד וצ וליפַא .ןבײרשַאב וצ טשינ שממ

 "ןיר א ןעוועג טלָאמעד זיא םייס רעד תמחמ ןסעזעג טשינ טלָאמעד

 -ָאל-הסגרּפ רעטנזיוט יד ןופ יירשעג-ייוו סָאד ןעגנאגרעד זיא ,רעשיצירּפ

 -חלמ יד ךרוד ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז סָאװ ,ןדיי עז

 סטוג ןוא בָאה ץנַאג רעייז ןרױלרַאפ ןבָאה סָאװ רעבָא ,תומוהמ ןוא תומ

 ,דנאל ןופ הדירי רעניימעגלא רעד בילוצ

 רעד ףיוא ןטָארטעגסױרַא דחאיהפ ןענעז ןטַאטוּפעד עשיליוּפ יד

 ןרעייטש יד ןרעכעה וצ טקעיָארּפ םעד ןגעק 1775 רָאי ןופ גנוציז-םייס

 ןענעז תולהק יד לייוו רָאנ ,ןדיי ףיֹוא תונמחר בילוצ טשינ ןדיי יד ןופ

 ,תובוח יד וליפַא ןלָאצ וצ דנַאטשמיא טשינ ןענעז ןוא טקידלושרַאפ

 :רָאפ טַאטוּפעד רערעדנַא ןַא .םיצירּפ יד קידלוש ןיוש ןענעז ייז סָאװ

 ךרוד קידנרָאפכרודַא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ןדיי יד ןופ טנלע םעד טביירש

 רערעדליפ .ַא וצ םייס םעד טפור ןוא ןצניוװָארּפ עשיליוּפ ענעדישרַאפ

 ,ןדיי יד יבגל קיטילָאּפךרעייטש

 זיא סָאװ ,שטיוװָאמירטוב ןאיראמ טַאטוּפעד רעשיליוּפ רעטנאקאב א

 רעשידיי רעד תבוטל ןטָארטעגסױרַא גנוציז-םייס רעקידרעטעּפש ַא ףיוא

 ,"קלָאפ עכעלקילגמוא,, סָאד ןדיי יד ןָא טפור ,גנורעקלעפַאב

 לָאז ןעמ ןטָארטעגסױרַא םייס ןיא ןענעז ןטַאטוּפעד לייט ַא ביוא

 "מיא טשינ ןענעז ייז לייוו ,ןרעייטש עשירפ טימ ןדיי יד ןטסַאלַאב טשינ

 טַאהעג טנייפ םיצירּפ בור רעד רעבָא טָאה ,עטלַא יד ןלָאצ וצ דנַאטש

 ךָאד טָאה ןעמ ביוא .םירעיוּפ יד יו רעקיניײװ טשינ ןדיי יד האנש תילפת
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 זיא ,ןרַאדנערַא ןוא סרעמשטערק סלַא רעפרעד יד ןיא ןדיי יד טרירעלָאט

 ןבָאה סרעמשטערק ןוא ןראדנערא עשידיי לייוו ,ראפרעד ןעוועג סע

 טגָאזעג טָאה -- ץירּפ רעד .םיצירּפ יד תוסנכה עסיורג טכַארבעגנײרַא

 -וּפ םעד טקיטשעג טָאה --- ןטייצ ענעי ןופ רעלעטשטפירש רעשילױּפ ַא

 רעירפ ץירּפ רעד טגעלפ תוסנכה יד לייוו ,טנעה עשידיי יד טימ רעבָא ,יוע

 ,די םייב ןעמענוצ םרָאפ רענעי רעדָא רעד רעטנוא ,רעטעּפש רעדָא

 -לַא םעד בילוצ רעיוּפ םעד טכעלש ןייג וצ ןביוהעגנָא רעבָא טָאה'ס ןעוו

 רעמשטערק רעדָא ראדנערַא רעשידיי רעד ןוא דנאל ןופ בצמ םעניימעג

 ,עקואיּפ רעשיצירּפ ןייז טכַארבעגנײרַא הסנכה רעקינייו ץלא טָאה

 םעניא ..ייז ןענופעג ןוא עקידלוש יד ןכוז ןביוהעגנָא םיצירּפ יד ןבָאה

 ,ךיי

 רָאי טרעדנוה ייווצ ךרע ןא טימ .ה .ד ,טרעדנוהרָאי ןטנצכַא םעניא = -

 עיינ ַא ,תורצ עטנכערעגסיוא רעירפ עלַא יד וצ ,ןָא ךיז טביוה קירוצ

 רעד -- ןָאטעג סנייז טָאה רעגענ רעד; .ףרָאד ןופ םישוריג-ןדיי --- הרצ

 -עג סנייז טָאה דיי רעד -- ןריּפסקעש ייב ךיז טגָאז --- "ןייג ןַאק 'ועגענ

 -ייז םירעיוּפ יד ןופ טכַארבעגפיונוצ טָאה רע --- ,ןגָאז רימ ןענָאק --- ןָאט

 יד וװ ,ןייג ןָאק רע -- קיטיונ טשינ רעמ ןיוש רע זיא ,סנגעמראפ ערע

 ,ךעלטעטש עטכשוחרַאפ ,עטמערָארַאפ יד ןיא --- ,ןגָארט םיא ןלעװ ןגיוא

 ,טניווועג ןָא קיביײא ןופ טָאה תולד רעד וו

 ןבָאה רעפרעד יד ןופ סרעמשטערק ןוא ןראדנערא ןופ םישוריג יד

 עיינ יד ןופ עגַארפ יד ןוא רעטקַארַאכ ןטפַאהנסַאמ ַא ןגָארטעג טלָאמעז

 ,דנאל ןצנאג ןופ םעלבָארּפ ַא ןרָאװעג זיא רעלטעב ןוא רערָאנש תונחמ

 ,דנאלסיוא ןופ --- עיינ ַא ןעמוקעגנָא זיא דנאל ןופ תורצ עלא יד וצ

 ,ךיירטסע ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןליוּפ לטירד ַא זיא 1772 רָאי םעניא

 -ַאה רעשרעה עשיסיירּפ ןוא עשיכיירטסע יד .דנאלסורד ןוא דנאלשטייד

 -כיילג ןוא ןדיי ענעמוקאבוצ:-יינ יד ?ןרימרָאפער,, ןביוהעגנָא טציא ןב

 / דנאל ןופ ןביירטרַאפ ןדיי ןסאמ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה טימרעד קיטייצ

 "ויב עשיסיירּפ ,עקידלּפעקנײלק יד .טנעמעלע םענעשטנווועגמוא ןא סלַא

 ייךיוא טנכעררַאפ טנעמעלע םענעשטנווועגמוא םעד וצ ןבָאה ןטארקָאר

 עשידיי ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ענעבירטרַאפ יד ןשיווצ .עקידנטעברא

 ..סנירעבעוו ןוא סנירעטפעה

 ןופ טקישעגסױרַא ?ןדיי-לטעב,, .ג .א רעטנזיוט טָאה ךיירטסע ךיוא
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 יד זַא ,עטפַאהנסאמ אזא ןעוועג זיא עיצארגימע עקיזָאד יד .עיצילאג

 רעד ןופ ןטלאּפש יד ףיוא ןה ןרָאװעג טרירַאב טלָאמעד זיא עגארפ

 ןבעגעגסױרַא וליפַא טָאה ןעמ .םייס ןיא ךיוא יו ,עטערּפ רעקיטלָאמעד

 ןזָאלנײרַא טשינ ןלָאז יז זַא ,ןכאוו-ץענערג יד וצ לעפַאב ןגנערטש ַא

 | .ןעמרָאפער עכעלרעזייק יד ןופ תונברק יד ןליוּפ ןייק

 יו ןייז רעשמ ןיוש ךיז רימ ןענַאק ףיונוצ ץלא סָאד ןעמענ רימ זא

 סרעּפעלש ,סרעייגקידייל עשידיי ןופ הנחמ יד ןייז טזומעג טָאה'ס סיורג

 ,ןעמונרַאפ טימרעד ןָא דימת ןופ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןה -- סרעלטעב ןוא-

 ערעייז ןופ השוריב ןעמונעגרעביא ,ןגָאז וצ יוזא ,סט ןבָאה עכלעוו יד

 םישוריג ,תומוהמ ,תומחלמ בילוצ ןענעז עכלעוו ,יד ןה ,סעדייז-רעטלע

 -ַאב ערעייז ןפראוו טזומעג המודכו דנאלסיוא ןופ רעדָא רעפרעד יד ןופ

 -עלטעב ,יײרעּפעלש יװ ;תוסנרּפ *עטכייל, וצ ןעמענ ךיז ןוא ןעגנוקיטפעש

 .סעכעלנע ןוא יירערָאנש ,ייר

 טזירעגמורא טלָאמעד טָאה סָאװ ,רעביירש רעשידנעלסיוא ןַא

 "אנאוו עשידיי םוטעמוא טפערט רע, יאמלה ךיז טרעדנווװ ,ןליוּפ רעביא

 רבחמ רעטנַאקַאב רעד ךיוא ."םורַא םוטעמוא ןעשזדנָאלב עכלעוו ,ןדנוכ

 ה'ועב,, זַא ,לרפס ןייז ןיא ךיז טגָאלק עזוקרַאמ ,רד ,"תואופרה רפס,, ןופ

 םולש רעטואל סרעייגידייל ליפ ליטעטש רעדָא טָאטש עכילטיא ןיא ןנעז

 ,"םיינע רהעמ ךָאנ ,םיגויבא ליפ ,סרעבעג םכילע

 -םכילע םולש יד :ןָא ייז טפור עזוקרַאמ ר"ד יו ןוא ,סרעייגקידייל יד

 יד ךַאט ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ גָאלּפ ַא ןרָאװעג ןענעז ,סרעבעג

 יד רַאפ ןגרָאז טזומעג ןבָאה תולהק יד .הכולמ רעד רַאפ ךיוא ןוא תולהק

 -עג ןבָאה יז ביוא ןוא תובדנ יז רַאפ ןעלמַאז ,סעקינטסַאּפןוא-טסוּפ

 טימ טריטרָאּפסנארטעגּפָא יאדָאב ייז יז טָאה ,דמערפ רעד ןופ טמאטש

 .ןרעװ רוטּפ רעייז יבַא --- ןגעוו ןוא דרעפ

 הרצ .ַא זױלב טשינ ןעוועג ןענעז סרעּפעלש ןוא סרעייגקידייל יד

 .עקיזָאד סָאד טָאה טיײצ רעד טימ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ

 סרעּפעלש עייג יד .רעטקארַאכ םעניימעגלא רעמ ַא ןעמוקַאב םעלבָארּפ :

 -וקנָאק עקרַאטש ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה סעקיגטסַאּפ"ןוא-טסוּפ ןוא

 רעד בילוצ ,רערָאנש עטעוועדנופעגנייא ןגָאז וצ ױזַא ,עטלַא יד דצמ ץנער

 -יּפורגרעביא עזייוולייט ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערוקנָאק רעטקראטשרַאפ

 ןבָאה םיבנג יד רעדיוו ,םיבנג ןרָאװעג ןענעז רערָאנש לייט ַא .ה .ד גנור
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 -בח ענעמוקעגוצ-יינ ערעייז ץאלּפ ןעיירפ ַא ןכאמ טזומעג הרירב-תילב

 ה"ד טלעװרעטנוא רעד ןופ דנַאר עמַאס םוצ רעבירַא ןענעז ןוא םיר

 | ,םינלזג ןוא םיחצור ןרָאװעג ןענעז

 -ידיי ןגעװ ךס ַא עקַאט רימ ןענעייל עסערּפ רעקיטלָאמעד רעד ןיא

 טשינ ןטלָאװ רימ .ןגעוו יד ףיוא ןלאפנָא ןכאמ סָאװ ,סעדנאב-רעביור עש

 רעד טשינ ןעװ ,רעביור עשידיי ןגעוו תוישעמ עלַא יד ןיא טביולגעג

 עזוקראמ .רד רעכעלטניירפ-סקלָאפ רעטנָאמרעד ןיוש רעד סָאװ ,טקַאפ

 רפס,, ןטנַאמרעד ןיוש ןייז ןיא טקיטעטשַאב טשינ זדנוא סָאד טלָאװ

 תונחמ עיינ יד בילוצ זַא ,עזוקראמ ,רד סיוא ךיז טקירד טרָאד .*תואופרה

 ןיכאמ ךוא הנידמ רזדנוא ןופ רדא זדנוא ןעמ טעװ., רעכערברַאפ עשידיי

 ,"ןביירט סורַא רָאג ןגנאפ ןא טעװ ןעמ ריגרע ךָאנ רדָא ,רינלעז



 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא
  ליצלאופר

 ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןשיווצ טדיישרעטנוא סָאװ ,ןמיס-טּפיױה רעד

 ןופ טײקוויטקַא יד זיא ,ןבעליָאטעג םעד ןשיווצ ןוא טייצ רעיינ רעד

 רעייז וויסַאּפ ןגָארטוצרעבירַא טגיינעג ןדיי ןרעוו רעקיצניװ ץלַא ,ןדיי

 -ידיי רעד זַא ,קנַאדעג רעד ןטײרּפשרַאפ ךיז טמענ רעמ ץלַא ,בצמ ןלפש

 ףרַאד סָאד זַא ןוא ,ןרעװ טרעסעברַאפ סיוא טנורג ןופ זומ בצמ רעש

 רעד ןופ ןוא הכולמ רעד ןופ ףליה רעד ךרוד לָאמ ןייא טימ ןרעוו ןָאטעג

 -ער עריא ןוא עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד ,טפַאשלעזעג רעכעלטסירק

 ךיוא ןעגנונעפָאה ןקעוװ טזומעג טָאה ןדיי-ברעמ לייט ַא רַאפ ןטַאטלוז

 -רעגריב ןגעוו ןעעדיא ענײמעגלַא יד טימ ןעמַאזוצ .,עּפָאריײא-חרזמ ןיא

 ךיוא עילָאװַאּפ ןעמונעג קנַאדעג רעקיזָאד רעד טָאה טייהיירפ רעכעל

 ,טבכישרעביוא םעניד ַא ןיא םגה ,ןדיי עשילױוּפ יד ןשיוװצ ןעגנירדניירַא

 םעד ןופ ,ןיפעל לדנעמ ןופ ןטקעיָארּפ-םרָאפער יד תודע ןגָאז ףיורעד

 ר"ד ןיצידעמ-רעטקָאד םעד ןופ ,שטיווָאשריה םהרבא רעלקעמ ןכעלגיניק

 -ױּפ ַא וצ דרָאקַא והילא ר"ד ןופ ןעגנוקרעמַאב יד ןופ ,עזוקרַאמ השמ

 ,דנַא"א רושָארב-םרָאפער רעשיל

 ןה סמודנַארָאמעמ ייר עצנַאג ַא ןעוועג םרוג ןבָאה ןעעדיא עיינ יד

 רעד וצ ןוא טכַאמ רעד וצ טדנעוװעג ,סעּפורג עצנַאג ןופ ןה םידיחי ןופ

 -סיוא םעד ןיא טקירדעגסיוא ייז רימ ןעניפעג ןטסטלוב םוצ .טּפַאשלעזעג

 -עלּפ) ןטַאטוּפעד יד וצ (*ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ םודנַארָאמעמ ןכעלריפ

 ןטשרע םוצ טלָאמעד ןענעז סָאװ ,טעטש עשיליוּפ יד ןופ (ןטנעטָאּפיג

 זיא םודנַארָאמעמ רעקיזָאד רעד .םייס ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא לָאמ
 וי

 טפירשטייצ רעשיליוּפשיזיוצנַארּפ ַא ןיא ןדיי רעװעשרַאװ .ַא ןֹופ םודנַארָאמעמ *

 1790 רֶאֹי ווָפ
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 ,טפירשטייצ רעשיזיצנַארפ רעד ןופ רעמונײַאמ ןיא טקורדעגּפָא
 זיא סָאװ ,1790 רָאי ןופ /03:021 28600010208016 6 |ג 121666"*)

 "ער יד .רעמונ ןצנַאג םעד טמענרַאפ ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 יעגנָא טָאה יז סָאװרַאֿפ ,רענעייל עריא רַאפ ךיז טקידלושטנַא עיצקַאד

 טשינ אליממ טָאה ןוא םודנַארָאמעמ םעד טימ רעמונ ןצנַאג םעד טליפ

 זיא סָאד סָאװ ,עיסעס-םייס רעד ןופ גנַאג ןגעוו תועידי ןייק טכַארבעג

 עיצקַאדער רעד ןופ ןוויטָאמ יד ,לַאנרושז ןופ ליצ-םצע רעד ןעוועג ךָאד

 םיכסמ יז טימ ףרַאד טייהשטנעמ יד סָאװ; ,ערַאטינַאמוה ןעוועג ןענעז
 ,"ןייַז

 א ןיב ךיא, :ָאטָאמ םעד טימ ןָא ךיז טבייה םודנַארָאמעמ רעד

 ,"דמערפ טשינ רימ זיא ,ךעלשטנעמ זיא סָאװ ,ךַאז םוש ןייק ןוא שטנעמ

 .טסעפ ןוא טייקטסיירד ,גנווש ןטיירב ַא טימ ןבירשעג ללכב זיא ןוא

 טימ ךיז טמענרַאפ רעטשרע רעד :ןליײט ייווצ ףיוא ךיז טלייט רע .טייק

 ףמַאק םעד טריפ רעטייווצ רעד ןוא ,ללכב ןלױּפ ןיא עגַארפןדיי רעד

 . .עשרַאװ ןיא ךיז ןטלַאהוצפיוא .טכער ןרַאפ ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ

 סָאד ןוא ,טנאקַאב טשינ זדנוא זיא םודנַארָאמעמ ןופ רבחמ רעד

 עשידיי רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ יד ןופ .דָאש רעסיורג ַא תמאב זיא

 וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ סמודנַארָאמעמ

 טימ ,טייקטסיירד ַאזא טימ טדערעג טשינ רענייא .ןייק טָאה ,ןענעייל

 -ָאגַא רעד יװ ,עדרעוו רענעגייא ןופ ליפעג ןוא ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ַאזַא

 סָאד זַא ,שוריפב טעז ןעמ .םודנַארָאמעמ רעװעשרַאװ ןופ רעביירש רעמינ

 ןיא .טבעלעג ךעלנעזרעפ רעדָא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןבירשעג טָאה

 "יזיוצנַארפ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז רעדָא ,ךיירקנַארפ

 טָאה דיי ןייא ןייק .דנַאטש ןטירד ןופ ןעעדיא יד ןופ ןוא עיצולָאװער רעש

 ןופ רעטרעוו םוטרעגריב םעד טגָאזעגנײרַא קיטומ ױזַא טשינ םיא רַאפ

 טשיג ןענעק רימ ,עינָאריא רענייפ טימ ענעטכָאלפעגכרוד טכידעג ,תמא

 טימ גנַאחנעמַאצ ןיא ןלַאירעטַאמיװיכרַא .ךס ַא טכוזעגכרוד בָאה ךיא םגה (*

 ךָאד ךיא בָאה ,טרעדנוהרַאי 1018 ףוס ןזיב ןדיי רעװעשרַאװ יד ןגעו טעברַא ןיימ

 םעד ץוחַא רוקמ ןרעדנַא םוש ןײק ןיא םודנַארָאמעמ ןקיזָאד םעד ןענופעג טשינ

 סמודנַארַאמעמ עשידיי עקילַאצליֿפ יד טנַאקַאב טשינ ודנוא ןענעז ללכב - 0011

 ורועיש ָא ןַא ןָארָאפ ןענעז עכעלטסירק תעב ,הכולמ רעד וצ עשרָאװ ןופ
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 ַאזַא טימ ךיז לָאז סָאװ ,ןלױּפ ןקיטלָאמעד ןופ רעביירש ןשידִיי ןייא ןייק

 ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד .ןופ ןעגנוזָאל יד ףיוא ןפוררַאפ טסנרע

 "ןדיי רעד ןופ עעדיא יד טרימַאלקַארּפ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה עכלעוו

 ,עיצַאּפיצנַאמע

 טלָאמעד זיב ,רעלעניגירָא ןַא זיא רבחמ ןופ לעטשנייא רעצנַאג רעד
 ךיז ןטלַאהוצפיוא טכער ןרַאפ ףמַאק רעייז ןיא ןדיי עשיליוּפ יד ןגעלּפ

 המודכו ןטעכרַא וצ ןוא ןעלדנַאה וצ טכער רַאפ ,טעטש ענעדײשרַאפ ןיא

 ןדיי ךיז ןגעלפ לָאמנייק .וו"זַאא תוררש יד וצ ,גיניק םוצ ןדנעוו ךיז

 ןופ הביס יד ןעזעג ןדיי ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעגריב יד וצ ןדנעוו טשינ

 ןסילש וצ ידכ ,שיט םוצ טצעזעג ךיז טײלטָאטש יד ןבָאה .זייב סָאדלא

 ןרעטנוא ןעשעג דימת סָאד טגעלפ ,ןכַאמּפָא ?עקיליווטוג, ןדיי טימ

 ,עטמַאַאב ענייז רעדָא גיניק ןופ גנַאװצ

 ךיז ןדנעו ןדיי ןעוו ,לַאפ רעטשרע רעד זיא םודנַארָאמעמ רעזדנוא

 טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא *דנַאטש ןטירד, ןופ רעטערטרַאפ יד וצ טקעריד

 טפמעקעגסיוא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 -לייט ןוא םייס ןיא ןעמענוצלײטנָא טכער סָאד םיצירּפ עשיליוּפ יד ייב

 ,דנַאל ןופ לרוג ןגעוו העד ַא ןגָאז וצ זייוו

 "ונעג זיא סָאװ ,קנַאדעג ןייא ךיז טיצ םודנַארָאמעמ ןצנַאג ןכרוד

 ןָא ףרַאד דנַאטש רעטירד רעד זַא ,קנַאדעג רעד -- ,ךיירקנַארפ ןופ ןעמ

 ןקרַאטשרַאפ תוחוכ עקידתופתושב טימ טעטילַאנָאיצַאנ ןופ דיישרעטנוא

 ןגעקַא לכ-םדוק ןוא ,ןטכיש ערעדנַא ןגעקַא סעיציזַאּפ ענעמונעגנייא יד

 -עגקעװַא טרעוו ןצַאז רַאּפ עטשרע יד ןיא ןיוש .םיצירּפ עלַאדָאעּפ יד

 -טטעברַא םעד ןופ לײטידנַאטשַאב ַא ןענעז ןדיי יד זַא ,החנה יד טלעטש

 ערעסעב ןייק ןעניפעג טשינ ןענעק ייז, זַא ,ייז ןביילג ןכב ןוא דנַאטש
 ךָאנ ,(דנַאטש ןטירד ןופ ןטנעטָאּפינעלּפ ה"ד) ?ךייא יו רעקידיײטרַאפ

 -רַאפ רַאפ) ןביילקוצסיוא ייז טכער ןבָאה ייז זַא ,ןביילג ןדיי יד, ,'ועימ

 לײט ַא יז ןענעז תינשהו ןשטנעמ ייז ןענעז תישאר לייוו ,(רעקידייט

 -יוּפ ןיא םיא ןריטנעזערּפער ןטנעטָאּפינעלּפ יד סָאװ ,דנַאטש ןטירד ןופ

 ,"םייס ןשיל

 ,גנוטּפױהַאב ערענָאיצולָאװער שממ ןלױּפ ןיא ןטייצ ענעי רַאפ יד = |
 רעד - טעדנירגָאב ,דנָאטש ןטירד ןופ לײטידנַאטשַאב ַא ןדליב ןדיי זַא
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 יד טמיטשַאב הנומא יד טשינ :ןפוא ַאזַא ףיוא םודנַארָאמעמ ןופ רבחמ

 ,גנוקיטפעשַאב יד רָאנ ,דנַאטש ןסיוועג ַא וצ טייקירעהעגוצ

 ;ךיוא רימ --- קרעװטנַאה טימ ךיז טמענרַאפ ריא;

 ;ךיוא רימ --- לדנַאה טימ ךיז טקיטפעשַאב ריא

  ךיא רימ --- תוקזיה רַאפ ארומ טָאה ריא

 ,"ךיוא רימ --- חוויר ביל טָאה ריא

 ,דנַאטש ןטירד םוצ ןרעהעג רימ,, :זײװַאב רעטצעל רעד ףוס םוצ ןוא

 -עגרָאפ ןבָאה ןטנעטָאּפינעלּפטָאטש יד סָאװ) םודנַארָאמעמ רעד לייוו

 בוא ,ןעניד (ןדיי יד ה"ד) זדנוא ךיוא טנַאקעג טלָאװ (םייס םעד טגייל

 ,"תופסוה עניילק עכעלטע ןבעגוצ ןטלָאװ רימ

 םודנַארָאמעמ ןופ רבחמ רעד ךיז טמענ ,טקנופ םעד וצ ןעמוקעג

 ךיז טפוררַאפ רע .ןייזילכ םענעגייא ןייז טימ םוטרעגריב סָאד ןגָאלש

 רעמ .םייס םוצ םוטרעגריב ןכעלטסירק ןופ םודנַארָאמעמ םעד ףיוא רדסכ

 ןופ ןעמונעג ,ןּפיצנירּפ עטגָאזעגסױרַא טרָאד יד ןָא טדנעװו רע טשינ

 דיי יד יבגל ךיוא ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד

 ןופ רבחמ רעד טביירש --- םודנַארָאמעמ רעייא ןָא טבייה ריא;

 ךיז טיירפ ןלױוּפ ץנַאג תעב; רעטרעװ יד טימ --- םודנַארָאמעמ ןשידיי

 ןופ קילג סָאד ןסיוא זיא (*םייס ןקיטציא ןופ טייקיטעט יד זַא ,קידנעשז |

 ןלױּפ זַא ,ףיורעד טשינ ןרידנעטערּפ ןדיי רימ --- װ"זַאא *דנַאלרעטָאפ

 םגה ,ןריטסיזקע וצ טכער רָאנ ןטעב רימ ,דנַאלרעטָאפ רעזדנוא ןייז לָאז

 רעד ייב ןליוו סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ךיז ןעניפעג ןטנעטָאּפינעלּפ יד ןשיװצ

 ."טכער עקיזָאד סָאד ןעמענּפָא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 יָאמעמ ןכעלטסירק ןפיוא רעדיוו ךיז רע טפוררַאפ ָאד ןוא ...רעבָא

 -ָאמעמ רעייא ןופ ףַארגַארַאּפ ןטייווצ ןיא ךָאד טביירש ריא , :םודנַאװ

 ףוס-לכ-ףוס זיא טייקיטכערעג ןוא תמא ןופ טרעדנוהרָאי סָאד, :םודנַאר

 רעד ןיא ה"ד) טייקטרעלקעגפיוא רעייא ןיא ןביולג טימ לופ ,ןעמוקעג

 וצ ךיז סדנעוו םוטרעגריב סָאד סָאװ ,םיצירּפ יד ןופ טייקטרעלקעגפיוא

 טָאה רעכלעוו ,1791 -- 8 םייס רעקירָאי:ריפ רעטמירַאב רעד ןעװעג זיא סָאד (א

 יד .טיבעג ןכעלטפַאשטריװ ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא סעמרַאפער עקיטכיוו טריפעגנכרוז

 סאוו ,1791 יאמ ןטירד ןופ עיצוטיטסנַאק יד ןעוועג זיא םייס ןקיזַָאד םעד ןופ ןיורק

 / וקוש'םוי רעֶלַאנָאיצָאנ ַא יװ ןלױּפ ןיא טרעייּבעג טְנייה זיִב טרעװ עטָאד ריִא
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 טשינ טעו ריא זַא ,טגייצרעביא ףיט רימ ןענעז טייקכעלרעטיר ןוא (ייז
 -רענָא טכער עכעלריטַאנ יד סָאװ סָאד ןקיטעטשַאב וצ .עגר ןייק ןעמַאזרַאפ
 ,"ןָאזרעּפ רעדעי רַאפ טנעק

 ,טכער ןכעלריטַאנ ןפיוא ךמוס טציא ךיז זיא רבחמ רעזדנוא ךיוא
 ,םיצירּפ יד טימ ףמַאק ןיא םוטרעגריב סָאד טוט סע יו טקנוּפ

 םוטרעגריב סָאד טעשַארטס םודנַארָאמעמ ןופ טרָא רעדנַא ןַא ןיא
 ןופ ןעגנורעדָאפ יד וצ ךיז ןרעהוצ טשינ ןלעװ ייז ביוא זַא ,םיצירּפ יד
 "ער ןצונַאב ךיירקנַארפ ןיא יו טקנוּפ סע טעװ ,ןלױּפ ןיא דנַאטש ןטירד
 רעד ךיוא ףיוא טקישעג טּפַאכ היאר עקיזָאד יד .ןעלטימ ערענָאיצולָאװ
 םעד טנַאמרעד ןוא םודנַארָאמעמ ןשידיי ןופ רעביירש רעטריטנַאלַאט
 -טסירק סָאד סָאװ ,עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ עבלעז יד זַא ,םוטרעגריב
 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ,ריא ףיוא ךיז טפוררַאפ םוטרעגריב עכעל
 ,טכער-רעגריב ןבעגעג ןדיי יד ךיוא עטכישעג

 ןעמ .ןדיי ןגעקַא ןפרווורָאפ יד ּפָא רעטייוו רע טפרַאװ ץלָאטש טימ
 "חוס עשידיי יד ,ּפָא ןרַאנ ייז זַא ,תוכאלמ-ילעב עשידיי יד טקידלושַאב

 "טנע -- ױזַא זיא'ס וַא ,ןייז ןעק סע .טּפָא וצ ןריטָארקנַאב יז זַא ,םיר
 טָאה טלעװ עצנַאג יד זַא ,רעכיז זיא סָאד, רעבָא -- רבחמ רעד טרעפ
 -ּפייל יד זַא ןוא (תוכאלמ-ילעב עשידיי ה"ד) עטשרע יד ןצונַאב וצ ביל
 ,טידערק (םירחוס עשידיי ה"ד) ערעדנַא יד ןביג םירחוס רעקיצ

 -1יווו ןשידיי ןופ עגַארפ רעד וצ רעביא רבחמ רעד טייג ךָאנרעד
 בייהנָא ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןדיי ייב זיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא טכער
 טנומגיז גיניק רעשיליוּפ רעד טָאה 1527 רָאי ןיא) טרעדנוהרָאי ןט"6
 ,עיגעליווירּפ ַא טײלטַאטש רעװעשרַאװ יד ןבעגעגסיױרַא רעטשרע רעד
 2 ןופ חטש ַא ףיוא ןוא עשרַאװ ןיא ןעניווװ וצ ןדיי יד טָאברַאפ סָאװ
 ןעזוע0601ט14 060010 "א סָאד ןעוועג ןיא סָאד .עשרַאװ םורָא ליימ
5)) 16128015* ). 

 רבחמ רעד טָאה ריא רעטנוא סָאװ עינָאריא רעקיסייב ןופ טרָא םעד
 סָאװ ,תולווע יד רעביא רעצ ןוא טייקטרעטיברַאפ ןייז ןטלַאהַאב רעירפ
 גנוגערפיוא יד טציא טמענרַאפ ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד יבגל ןעגנַאגַאב ןרעוו
 יד ןדיי רעװעשרַאװ יד טימ ּפָא טוט ןעמ סָאװ ,םעד ןופ קילבנָא םייב

 .ןדיי ןייק ןרירעלַאט ןצ טשינ עינעליווירפ (+
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 םעד ןופ שינעכעדעג עשירפ יד ךָאנ טקרַאטשױַאפ גנוגערפיוא עקיזָאד

 -- ריא , ,1790 לירּפַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םָארנָאּפ רעװעשרַאוװ

 טָאה תובישח ַא ןבעג וצ ידכ ןוא סעיגעליווירּפ ןגעוו טדער --- רע טביירש

 םורַא קידנעשודנַאלב ןבָאה עכלעוו ,תוחּפשמ רעטנזיוט ןבירטרַאפ ריא

 "ארעּפמעט רעטלַאק רעד תמחמ ןייגסיוא רעדניק ערעייז ןעזעג עשרַאװ

 -רַאפ טָאה ןעמ ןעוו ןלַאפ יד סיוא רע טנכער ןרָאצ ןקרַאטש ַא טימ ."רוט

 יד ,עשרַאװ ןיא טכערדןיוװ ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןדיי עכלעזַא וליפַא ןבירט

 ,ו"זַאא ןעיורפ ערעגנַאװש ןגָאלשעג ,טעװעבַארעג טָאה ןעמ ןעוו ןלַאּפ

 ערעזדנוא, :רעטרעװ יד טימ רע טקידנע לטיּפַאק ןקירעיורט םעד

 רימ ןפָאה רעבירעד ןוא ,ץיּפש ןטסכעה םוצ ןעגנַאגרעד ןענעז ןקילגמוא

 ,"ייז וצ ףוס ַא ןעז וצ

 רעד טירַאב עשרַאװ ןופ םישוריג-ןדיי יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 עכלעוו ,ןרַאדנערַא ןוא סרעמשטערק עשידיי ןופ עגַארּפ יד םודנַארָאמעמ

 ןוא ,ןבירטרַאפ ןטפַאשדָאװעיָאװ ייר רעצנַאג ַא ןיא טלָאמעד טָאה ןעמ

 זַא ,טלַאה רבחמ רעד .סרעקנעש עכעלטסירק ייז טָאטשנָא טצעזעגקעװַא

 טביירט טייז ןייא ןופ :טנעװקעסנָאק טשינ ןענעז ןרָאטקַאפ-טכַאמ יד

 ײז ןעמ טביולרעד טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא רעפרעד יד ןופ ןדיי ןעמ

 סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ,טָאטשטּפױה דעד ןיא ךיז ןצעזַאב וצ טשינ

 עלַא ןריפוצסיוא דנַאטשמוא טשינ ןענעז תוכאלמ-ילעב עכעלטסירק יד

 .ןעגנולעטשַאב-רעטילימ

 ךדיי םעד ןופ זַא ,ןָא רעטייוו טזייוו םודנַארָאמעמ ןופ רבחמ ועד

 ןכָאנ זַא ,ןעזרעד ןבָאה עכלעוו ,ןלעזעג יד זיולב ןענווועג ןבָאה שוריג

 -רַא לָאצ יד טרענעלקרַאפ ךיז טָאה תוכאלמיילעב עשידיי יד ןבײרטרַאפ

 ,תופסוה טגנַאלרַאפ ןוא עגַאל יד טצונעגסיוא ןבָאה ןוא --- תוחוכ-סטעב

 "לעוו ,ןדיי יד זַא ,קענושַארטס ןטימ ךיז טקידנע םודנַארָאמעמ רעד

 ןוא עגַארּפ ןיא ןצעזַאֿב ךיז ןלעװ ,עשרַאװ ןייק ןזָאלעגוצ טשינ ןרעוו עכ

 ,טָאטש רעד רַאפ ןדָאש ןסיורג ַא ןייז םרוג טימרעד

 ןרעװ טכַארטַאב םודנַארָאמעמ רעטכַארבעג רעד ןעק ,ןעעז רימ יו

 ןייגוצפיונוצ ךיז עיזַאושזרוב רעשידיי רעד דצמ ווורּפ ןטשרע םעד רַאפ

 דוצרעטנוא טוג סייוו םודנַארָאמעמ ןופ רבחמ רעד .רעשיליוּפ רעד טימ

 עדייב ןופ סָאלקירעגריב םעד ןופ ןסערעטניא עשיּפתוש יד ןכיירטש
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 רךימ ,םיחוויר ביל טָאה ריא, :תוטשּפח תילכתב טגָאז רע .סעיצַאנ

 -ימת רעשיטסירעטקַארַאכ טימ רע טקעלּפטנַא עבטדןסַאלק ןייז ..."ךיוא

 ץעשידיי ןזָאל טשינ טעװ ןעמ ביוא זַא ,טנעמוגרַא ןטצעל םעד ןיא תומ

 ןוא ןלעזעג יד ןצונסיוא סָאד ןלעװ ,עשרַאװ ןיא ןעניוװ תוכאלמ-ילעג

 ַאד .תופסוה ןעגנַאלרַאפ ץנערוקנָאק רעטרענעלקרַאפ רעד תמחמ ןלעוו

 ךיז רע טלעטש םעד רַאפ סָאװ ,"קלָאפ , סָאד זיא רע ,רָאלק ןיוש זיא
 ךיא ןבָאה ליוװ סָאװ ,עיזַאושזרוב עשידיי עקידנעמוקפיוא יד זיא סָאד ,ןייא
 ,שיט םענײמעגלַא םייב טרָא





 ענעיגיה ןוא ןיצידעמ
 ןליוּפ ןיא ןדיי ייב





 עטכישעג רעד וצ ןגַארטײ
 םיױױטקָאד עטיריי

 טרעדנוחרָאי ןט18 ןופ ףופ ןזיב ןטייצ עטטטלע יד ןופ

 ןבָאה דנַא"א תוכאלמ-ילעב ,סעקינסכמ ,םירחוס ,סעקינרעכווו ןבעל

 ,םירױטקַאד עשידיי טבעלעג עשרַאװ רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןיא ךיוא

 עג רעד .ןעוועג טשינ רעבָא סָאד ןענעז םיריוטקָאד עטרימָאלּפיד ןייק

 ,"רעטקָאד, טשינ ןוא "8160:0ט5 רַאפרעד ייז טרילוטיט רעביירש-טכיר

 ַא טקידנעעג ןבָאה סָאװ ,םירױטקָאד ןרילוטיט טלָאמעד טגעלפ ןעמ יו

 יפה רעשידנעלסיוא רעדָא רעוועקַארק רעד ןיא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ

 יידצמ ַא רַאפ ןעגנוצינערגַאב םוש ןייק זַא ,סיוא רעבָא טזייוו'ס .לוש

 -טקַארּפ טגעמעג ןבָאה'ס .טריטסיזקע טשינ ןבָאה קיטקַארּפ רעשיניצ

 ןּבָאה סָאװ ,עטרימָאלּפיד טשינ ךיוא םיריוטקַאד עתמא יד רעסיוא ןריצ

 ,קיטקַארּפ רעד קנַאד ַא ןסיוו שיניצידעמ רעייז

 -יא ןייק ןבָאה ,סרעשדלעפ טגָאזעג רעסעב ,םיריוטקָאד עשידיי יד

 -טּפיוה רעייז רעסיוא תמחמ ,ןבָאה טזומעג טשינ קיטקַארּפ עסיורג קירעב

 טגָאז הסנרפי-טּפיוה רעייז ןעוועג זיא ןיצידעמ זַא ןוא --- גנוקיטפעשַאב

 טימ ךיוא ןקיטפעשַאב עכנַאמ ךיז ןזומ --- 116005 לוטיט רעד תודע

 ,רעכווו --- הסנרּפ עשרַאװ ןיא רעטײרּפשרַאפ רעייז רעד

 םירוקמ רעװעשרַאװ יד ןיא םירױטקָאד עשידיי ןגעו תועידי יד

 טגירקעצ טנעיצַאּפ ַא ןעוו ,טלָאמעד זיולב תמחמ ,עּפַאנק רעייז ןענעז

 ןיא טקיביײארַאפ רעטקָאד ןופ ןעמָאנ רעד טרעוו ,רעטקָאד ןייז טימ ךיז

 םוצ געוו רעכיײלג ַא ןיוש טריפ טרָאד ןופ ןוא ןלָאקָאטָארּפ-טכירעג יד

 ,רעקירָאטסיה

 יד טנפע עשרַאװ ןיא םיריױטקַאד עשידיי לָאצ עניילק רעייז יד

 -נילק-ןייש ןטימ ,רעדנַאסקעלַא ריקנַאב רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב ןופ יורפ

 טסילש רעדנַאסקעלַא ןַאמ ריא .ַאװַאלס ןעמָאנ ןשיװַאלס-טכע ןקידנעג

 "עג ןבירשרַאפ קילג רעזדנוא וצ זיא סָאװ ,ךַאמּפָא ןַא ןעמָאנ ריא ןיא
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 -ַאמ ןסיוועג ַא ,רעגריב רעװעשרַאו ַא טימ ,ןטקַא-טכירעג יד ןיא ןרָאװ

 יד סנערק ַא ןופ ןלייהוצסיוא ךיז טעטכילפרַאפ ַאװַאלס .ָאקשוס .ייצ

 3 -- גנונױלַאב עכיוה רעייז ַא יז טמוקַאב רַאפרעד ןוא ַאװָאקשוס יורפ

 ןיא ןפיוק טנעקעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה ןשָארג קָאש 4 רַאפ) ןשָארג קָאש

 טעװ ,ןפלעה טשינ האופר סעװַאלס רעבָא טעװ .(עלעקזייה ַא עשרַאװ

 ,רַארָאנָאה ןלָאצ ןופ ןייז יירפ ָאקשוס

 -געטשבלעז ַא טַאהעג ךיז טָאה ַאװַאלס סָאװ ,ןעוועג זיא טוג ועיײיז

 טעגרהרעד רעטעּפש זיא ןַאמ ריא .הסנרּפ עקיגנעהּפָאמוא ןַאמ ןופ ,עקיד

 סָאד .בקעי עלעדנוז ַא טימ הנמלַא ןַא ןבילבעג זיא יז ןוא ןרָאװעג

 טכַאמלופ יד ,טשריפ םעד ,רעצישַאב ריא ןבעגעגרעביא טָאה יז סָאװ

 םעדע/ ןַאמ ריא ןופ רעדרעמ םעד ןגעקַא ךעלטכירעג ןטערטוצסיוװַא
 -עג סָאװיּפַאנק הסנרּפ ןינע ןיא ריא טָאה ,ןישורּפ רטָאיּפ *ןלעדייא

 ,ןפלָאה

 רעטקָאד ןשידיי ןטייווצ ַא ןופ סעצָארּפ רעד זיא טנַאסערעטניא

 ןופ שוירַאקיװ רעד .װעשטַאכָאס ןופ סקילעפ ןעמָאנ ןטימ עשרַאװ ןיא

 ,וַאלסָאר ןעמָאנ ןטימ ,ןַאי ןקיליײה ןופ עטַאיגעלָאק רעװעשרַאװ רעז

 םעד ןרעקמוא םיא לָאז רענעי טגנַאלרַאפ ןוא תונעט ןסקילעפ וצ טָאה

 רע טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע ןעוו זַא ,טלייצרעד וװאלסָאר ,וַארָאנָאה

 טשינ זיא װַאלסָאר םגה .ןָאט וצ סָאװ ןסקילעפ טימ ןעוועג בשימ ךיז

 "עג רעטקָאד רעשידיי רעד רעבָא םיא טָאה קנַארק ךעלרעפעג ןעוועג

 רע טעװ ,ןיצידעמ סעסקילעפ ןעמעננייא טשינ טעװ רע ביוא זַא ,ןקָארש

 -עפ ןבעגעג װאלסָאר טָאה 0?טעג 2061טטז4  ַאזַא ךָאנ ,ןרעוו ףַאלש

 יו רעמורפ רעד זיא "ףליה סטָאג טימ/ רעבָא .ןשָארג קָאש 1 ןסקיל

 קירוצ רע טגנַאלרַאפ רעבירעד ,ךיז וצ ןעמוקעג האופר רעד ןָא שוירַאק

 .ןשָארג קָאש םעד

 טשינ ןװַאלסָאר לָאמנייק טָאה רע ,ןייב ןוא ןייטש טנקייל סקילעפ

 טַאה טכירעג סָאד ןקרַאטשרַאפ ךיז טעװ טיײקנַארק יד זַא ,ןקָארשעג

 טשינ בָאה ךיא; :ושלה הזב ןרעווש לָאז סקילעפ זַא ,טנקסּפעג רעבָא

 ןקרַאטשרַאפ ךיז טעװ טײקנַארק ןייז זַא ,םעד טימ ןוװַאלסָאר ןקָארשעג

 -עגוצ ָאזלַא טָאה טכירעג סָאד ."השמ תרותו טָאג רימ ףלעה ױזַא ---

 | | ,רעטקָאד ןשידיי םעד טכערעג טנקסּפ
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 זַא ,ןרעװ טנַאמרעד ָאד לָאז ןרַארָאנָאה ןגעוו ןיוש ןדייר רימ זַא
 רעטקָאד רעשידיי ַא ךיז טָאה דָארגעשיװ לטעטש ןקידתונכש םעד ןיא
 -עדטנַא רעד רַאפ ךָאנ --- ןעמונעגרעטנוא עקָארק ןופ השמ ןעמָאנ ןטימ
 רעציוושורק ןופ ןוז םעד ןלייהוצסיוא --- ךילרע רָאסעּפָארּפ ןופ גנוק
 ףיוא טסייה יז יװ רעדָא) טייקנַארק רעשירענעוו ַא ןופ יַאלָאקימ ץירפ
 (+ "טייקנַארק עשיזיוצנַארפ , שיליוּפ

 רימ ןסייוו עשרַאװ ןיא םיריוטקָאד עשידיי ייווצ עקירעביא יד ןגעוו

 טימ ךיױא ןיצידעמ רעסיוא ךיז טמענרַאפ המלש רעכייט .סָאװיּפַאנק

 (60695) סלע טָאטש רעשיזעלש רעד ןופ לארשי רעטייווצ ַא ,רעכזוו

 רעד ,ןדנעטשמוא עלופשינמייהעג רעייז ייב ןטקַא יד ןיא ךיז טקעלּפטנַא

 טשינ רעיונעג סעּפע טַאהעג םיא וצ טָאה דַארנָאק טשריפ רעקיטרָאדז

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןיטשריפ רעװעשרַאװ יד ,תועיבת-טלעג עטמיטשַאב

 -נייא רַאפרעד טלָאװעג אמתסמ טָאה ,טשריפ רעסלע םעד ןופ הבורק ַא

 -רַאװ עכעלטע ןעוועג בורע םיא רַאפ ןענעז .רעטקָאד ןשידיי םעד ןצעז

 ןטױט ַא רעדָא ןקידעבעל ַא ןלעטשוצ םיא ןלעװ ייז זַא ,ןדיי רעוװעש
 טכַארבעג תמ םעד ייז ןבָאה ןבוָאטשעג וניבל וניב זיא לארשי יװ ױזַא
 -עטשַאב עכלעוו ,עטמַאַאב עכעלטשריפ יד רַאפ הטמ א ןיא ןגָארט וצ
 עשידיי יד ןרעו ךמס םעד ףױא ןוא טוט זיא לארשי זַא ,עקַאט ןקיט
 ,תוברע רעייז ןופ טיירפַאב םיברע

 ַא טמוקַאב עשרַאװ סָאװ ,טנעמָאמ םעד טסימ ,1527 רָאי ןטימ

 (46 תסמ 10116:20015 1308615) "ןדיי ןרירעלָאט טשינ ןגעוו; עיגעליווירּפ

 רעד רעטעּפש זיא ןדיי .הליהק עשידיי יד ןריטסיזקע וצ ףיוא טרעה

 רעדָא ןעמייס תעב קיליײװטייצ רָאנ עשרַאװ ןיא ןעגנערברַאפ וצ טביול

 ןטמַא רעדָא ןטכירעג יד ןיא םינינע ענעדיישרַאפ ןקידיילרעד וצ ידכ

 ןופ ךשמ ןיא םיריױטקָאד עשידיי ןייק ןַארַאפ טשינ ךיוא ןענעז אליממ

 ןט"-צ טז1זז ןופ טפלעה רעד וצ זיב ה"ד ,רעטרעדנוהרָאי ןבלַאהטירד טעמכ

 ןייק ןעגנירדוצנײירַא טפַאהנסַאמ ןָא ןבייה ןדיי יד ןעוו ,טסרעדנוהרָאי

 ןוא תועדומ ,ןלַאסרעוװינוא ,ןטָאברַאפ עלַא ףיוא טקוקעג טשינ עשרַאוװ

 .ןעגנודלעמ יײלרענעדײשרַאפ ןטרָאד ןסייה ייז יו

 קצאלּפ ןיא ןדיי יד :קנורט (א
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 -רָאי ןבלַאהטירד עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא ביוא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 טשינ סע זיא ,עשרַאװ ןיא רעטקָאד רעשידיי ַא ךיז טזייװַאב טרעדנוה

 ןכעלנעזרעּפ ַא ןקידיילרעד וצ ידכב רָאנ ,קיטקַארּפ רעשיניצידעמ בילוצ

 "ףַאװו יד ןיא רימ ןענעייל ,לשמל ,ױזַא ,ןינע ןכעלטּפַאשלעזעג ַא רעדָא

 טָאה סָאװ ,ןילבול ןופ ריאמ קחצי ר"ד םעד ןגעוװ ןטקַא-טכירעג רעוועש

 רעגריב רעװעשרַאװ םעד טימ ךוסכס ַא סעּפע טאהעג 1570 רָאי ןיא

 .עיצקַאזנַארט-טידערק ַא סעּפע ןגעוו דערנַאװ דרַאהטָאג

 -ייר ןופ סנרּפ ןוא רעטקָאד-בייל רעכעלגיניק רעטמירַאב רעד ךיוא

 ,עשרַאװ ןייק 1693 רָאי ןיא ןעמוקעג זיא אנָאי יד אנָאי הנידמ רעשיס

 ךַאמּפָא ןַא ןסילש וצ תונידמ ערעדנַא ןופ םיסנרפ יד טימ ןעמַאזוצ ידכ

 טימ ןדיי עשיליוּפ יד ןגרָאזַאב ןגעוו ,ןמינב שריה דיי רענידנעב ןטימ

 ,קיטקַארּפ רעשיניצידעמ ןגעו טשינ ןוא םיגורתא

 "דנעטשרַאפ רעבָא ,םיריוטקָאד רעװעשרַאװ יד וצ ןעמוק ןגעלפ ןדיי

 ערעיײז ןרירוק רעדָא ןלייה ךיז ןגעלפ ךס ַא .עכעלטסירק וצ זַא ךעל

 ןענעז ייז לייוו ,רַאפרעד זיולב טשינ םיריוטקָאד רעװעשרַאװ ייב ןעיורפ

 ןופ םיריוטקָאד עטסעב יד -- טָאטשטּפױה ַא ןיא דימת יװ --- ןעוועג

 לקיטש ַא עלייוורעד ןריפ וצ טכעלגעמרעד טָאה סָאד לייוו רָאנ ,דנַאל

 -כעלגעמיץנעטסיזקע עלַאגעל ןבָאה םורַא ױזַא ןוא עשרַאװ ןיא רחסמ

 ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ןטייק

 עקיטלָאמעד יד סָאװ ,סעװַאלבָא תעב זַא ,עקַאט רימ ןעעז רעבירעד

 ןיא לַאגעלמוא ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןדיי קידנכוז ךרודַא טריפ טכַאמ

 יורפ סדיי םענעבעגעג םעד זַא ,רעטקָאד ַא ןופ לטיווק סָאד זיא ,עשרַאװ

 ןיא ןביילברַאפ וצ טנורג רעקידנגונעג ַא ןעוועג ,רעטקָאד ַא ייב ךיז טלייה

 טױל תמחמ ,ןעיורפ רַאפ ןעוועג קיטכיוװ סָאד זיא סרעדנוזַאב ,עשרַאװ

 ןוא יױרפ ךיז טימ ןעמענוצטימ טרעוװרַאפ זיא ןצעזעג עקיטלָאמעד יד

 זיא עשרַאװ ןיא טלַאהפיוא רעייז סָאװ ,ןדיי עכלעזַא רַאפ וליּפַא רעדניק

 .טעדנירגַאב ןעוועג ןיוש

 ןיא עשרַאװ ןיא ךיז טניפעג ןטָאברַאפ עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ

 יידיי עּפורג עצנַאג ַא טרעדנוהרָאי ןט-אצט111 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 -סיוא ןופ זייוולייט ןוא ןליוּפ ןופ זייוולייט ןעמַאטש סָאװ ,םיריוטקָאד עש

 ןלייה סָאװ ,םיריױטקָאד זיולב טשינ ןענעז םירױטקָאד עקיזָאד יד .דנַאל
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 ןטנעגילעטניא עשידיי עלעפייה םעד ֹוצ ךיוא ןרעהעג ייז רָאנ ,ףוג םעד

 'ייא לסיבַא ןעגנערבנײרַא טווורּפעג ךשוח ןקימורַא םעד ןיא טָאה סָאװ

 ןעמענ סָאװ ,םירבחמ עשידיי עטלייצעג יד וצ .גנורעלקפיוא עשיאעּפָאו

 -ןדיי רעלעוטקַא טלָאמעד רעייז רעד ןגעו שיסוקסיד רעד ןיא טרָאװ ַא

 ןוא ,םיריױטקַאד עשידיי ייר רעטשרע רעד ןיא ןרעהעג ,ןלױּפ ןיא עגַארפ

 -לַאק קאשז ר"ד :ָאד ןיימ ךיא .עשרַאװ ןיא ןעניווװ סָאװ יד ,'וקיע רע

 ,דרָאקַא סַאילע ר"ד ןוא ןָאזנַאמ

 ןעועג זיא ןָאזנ ַא מל ַא ק גם ק עי) ק ַא שז ריד
 ןוא שטנעמ רעטעדליבעג ַא ןעוועג זיא רע .בר רעוװָאשעיבורה ןופ ןוז ַא

 ןוא ייקרעט ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטיײד) עּפָארײא ץנַאג טעמכ ןעוועגסיוא

 טָאה סָאװ .,יקסװָאטַאינָאּפ טסוגיוא וװַאלסינַאטס גיניק רעד .,(דנַאלסור

 -ווא ךיוא טָאה ,טּפַאשנסיװ ןוא טסנוק רעד ןופ טַאנעצעמ סלַא טמשעג

 -גַאמלַאק טימ ךיז טָאה טיוט סגיניק ןכָאנ ,ןענָאזנַאמלַאק טציטשרעט

 ךיוא יוװ יקסװָאקַאטוג טַאנעס ןופ סעזערּפ רעד טריסערעטניארַאפ ןענָאז

 ַא טמיטשַאב םיא רַאפ טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-רערעיױמ-יירפ יד

 ,עיסנעּפ עכעלגנעלסנבעל

 -ייווצ ַא ןענַאזנַאמלַאק ןגעוו ךיוא טביירש גנונעקרענָא סיורג טימ

 -עזרעביא רעד ,דרָאקַא טַאילע ר"ד ,עשרַאװ ןיא רעטקָאד רעשידיי רעט

 '1כג6 ןטססמ 0066 ;,ט ,ד .א שטייד ןיא רושָארב רעמינָאנַא ןַא ןופ רעצ
 016 20100060196 2610:002008 46 ןט068 ןם 646 !תסקטקמא 2067

 (/4ט53 460 1010:90864 6165 020604200/60 1/611899619 1061:960+ 4

 114 61106/ /גנגננסעאטמפס ע611061:/ עס 1314 /40160:6/ 461 /4:2:46126-

 1601740616 1200404 טמ /4000ט90ג60ז,/ ׁע02190ׂםג20 1786*}).

 . ײזַא ןרידוטש ןדיי סָאװרַאפ ,עגַארפ רעד וצ גנוקרעמַאב ַא ןיא

 ןרעו סָאװ ,ןעגנורעטש יד ןגעוו דרָאקַא ר"ד טלייצרעד ,ןליוּפ ןיא קיניײװ

 םוש ןייק וצ ,טמַא םוש ןייק וצ ןרעוו עכלעוו ,ןדיי עטעדליבעג טכַאמעג

 ןשידיי ַא רע טגנערב ליּפשיײב סלַא ,ןזָאלעגוצ טשינ עיצקנופ רעכעלטנפע

 ןטלָאוװ'ס תועידי סנעמעוו טימ/, -- ןענָאזנַאמלַאק אמתסמ --- רעטקָאד

 ןוא 1792 ןרָאי יד ןיא ,סענַאלפיוא 2 ןיא ןענישרעד רושַארב יד זיא שיליוּפ ןיא (*

 ''7צדסעג 6211 1:0216678 0041:2608 16101ע10622124 2700 .ט .ד .א 98

 ױװ 8604)112 107662צטס8 0, 1202 08016046014 671101640660/
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 סָאװ ,םיא ןרעױדַאב ייז ,םיריוטקָאד עגיה עטסערג יד ןדירפוצ ןעוועג

 -- ןַאמ רעטוג רעד ."ןקילג ןייק ןכַאמ ןענעק טשינ רע טעװ דיי סלַא

 ףרעה יד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה -- דרָאקַא ר"ד רעטייוו טביירש

 לייוו ,טַאהעג טכער ןבָאה ,קיטכירפיא טדערעג םיא טימ ןבָאה סָאװ

 ןוא סעלעטש עטנַאקַאװ ענעדיישרַאפ וצ טעדלעמעג ךיז טָאה רע ןעוו

 ןצנַאגניא --- םיריוטקָאד יד ןופ גנוניימ רעד טיול --- ןבָאה תועידי ענייז

 טפלעה סָאװ; :טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה ,ןעגנורעדָאפ יד ןכָארּפשטנַא

 ךָאנ ,גָאזּפָא ןַא ןעמוקַאב טגעלפ רע ןוא "ןוז סבקעי טזיב וד זַא ,סָאד

 םיא ןעמ טָאה ןטסָאּפ ןכעלטמַאנרע ןַא ןגעוו טימַאב ךיז טָאה 'וע ,'ועמ

 טרָאװ ןייא טימ ."ךעלגעממוא סָאד זיא ןדיי ַא רַאפ, זַא ,טרעפטנעעג

 ,טנעגילעטניא ןשידיי א ןופ עידעגַארט יד ָאד טבײרשַאב דרָאקַא ר"ד

 ,ןסָאלשרַאפ ןענעז סעיצוטיטסניא עלַאנומָאק ןוא -הכולמ עלַא ןעמעוו 'וַאפ

 -ירּפ ג"א יד ןיא ,שירַארעטיל קיטעט ןעוועג ךיוא זיא ןָאזנַאמלַאק

 רעשיסיירּפ רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה עשרַאװ ןעוו ,ןטייצ עשיס

 יו טקעיָארּפ ַא טלקיװטנַא רע ווו ,רושָארב ַא סױרַא רע טיג ,הלשממ

 "עג ,רושָארב יד ,ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןרימרָאפער וצ ױזַא

 .םיָאה רעטסינימ ןשיסיײרּפ םעד רע טעמדיוו (*,שיזיוצנַארפ ןיא ןבירש

 "מוא ןַא שילױּפ ףיוא טצעזרעביא רושָארב יד טָאה רעטעּפש רָאי ַא ןיא

 סע טָאה רעצעזרעביא רעד .דניירפ ַא סנָאזנַאמלַאק ,קַאילָאּפ רעטנַאקַאב

 -עגייא ןפיוא ןבעגעגסױרַא ןוא טרעטיירבעגסיוא רבחמ ןופ םכסה ןטימ

 "ר םעד טעמדיוװעג ןעוועג זיא גנוצעזרעביא עשיליוּפ יד .ןובשח םענ

 .ןינפער טשריפ ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןט-נ םעד לװַאּפ רסיק ןשיס

 "וא רַאפ רעטסינימ-עציוו ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד טָאה רסיק רעד

 יָאזנַאמלַאק טקישעגרעביא .,יקסירָאטרַאשט םַאדַא טשריפ ,םינינע-ןרעס

 "עג םיא רע טָאה גנונעקרענָא ןופ ןכייצ סלַא ןוא ווירביקנַאד ַא ןענ

 | .(*עלעקשוּפיקַאבַאט ןדלָאג ַא טקנעש
) 

 *) }. ס81עמממפסנגמ : 125581 נז 604'1/ 400061 668 15 486 6
 ,68 !סטצ ןכ6146041011106" '/ג130016 16 6 1316.

 לעד וצ ענעבירשעג ,סמודנַארָאמעמ יד ןשיװצ זַא ,ןרעװ טנַאמרעד ָאד לָאז (א

 לעטקַאד|יצידעּפ ַא ןופ םודנַארַאמעמ ַא ןענופעג ךיוא ךיא בָאה ,עיסימָאקיקנַאניֿפ

 עיסיטַאקיץנַאניפ רעד וצ (5. 081008090/ג 1066101046 400109) ןַאסנַאטלַאק ס



 189 עטנישענ ןעפטיפַאק

 ןופ גנוצעזרעביא סנעמעװ ןגעװ ,ד ר ַא ק ַא ס ַא י ל ע ריד
 ,ןבירשעג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ שטייד ןיא רושָארב סעשטיווָאמירטונ

 ,המדקה רעד ןיא ךיז ןגעוו רע טביירש ױזַא ,ןלױּפ ןופ טמַאטשעג טָאה

 ןריובעג םגה ,רעשוקַא-רעטקָאד סלַא טריציטקַארּפ רע טָאה עשרַאװ ןיא

 "עג ַא ,דיי רעשטייד ַא קיטסייג ןעוועג דרָאקַא ר"ד רעבָא זיא ןלױּפ ןיא

 ןעמ ןעק עקיזָאד סָאד .הטיש ןייז ןוא ןענָאסלעדנעמ ןופ דימלת רעיירט

 -יא רעד וצ וצ טיג רע עכלעוו ,המדקה רעד ןופ הרוש רעדעי ןופ ןעגניריז

 ןופ ,רושָארב-םרָאפער רעשיליוּפ רעטנַאמרעד ןיוש רעד ןופ גנוצעזרעב

 טנאקאב טוג זיא דרָאקַא ר"ד .ןעגנוקרעמַאב עכײרלָאצ ענייז ןופ רעדעי

 -עלטע טנָאמרעד רע .דנַאלשטיײיד ןיא גנוגעװַאב-סגנורעלקפיוא רעד טימ

 -טימ ןרעוו וצ ןעגנואימַאב ענייז ןגעוו סייוו רע ,ןענָאסלעדנעמ לָאמ עכ

 טנאמרעד רע .ןילרעב ןיא ןטפַאשנסיװ רַאפ עימעדַאקַא רעד ןופ דילג

 ר"ד יװ דנַאלשטייד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטנַאקַאב ןופ ןעמענ יד

 ,דנַא"א ןעזָאּפ סוקרַאמ

 רע עכלעוו טימ ןעגנוריפסיוא סעשטיווָאמירטוב וצ תורעה ענייז

 טימ רע טרירטסוליא קידנגייצרעביא ןוא גולק רעייז טריזימעלָאּפ

 ןריפוצנייא שטיווָאמירטוב רָאפ ,לשמל ,טגייל ,דנַאלשטייד ןופ ןליּפשיײיב

 םירפס עשידיי ןריפנײרַא סָאד ןרעוורַאפ ,םירפס עשידיי רעביא רוזנעצ ַא

 יד ףיֹוא הריסמ ַא טושּפ זיא םודנַארָאמעמ סָאד .טלַאהניא םענייש ןייק טשינ רעייז טימ

 ןופ ,לּפמעטשיריּפַאּפ ןופ ןנַארפ יד ןיא הכולמ יד ּפִא ןרַאנ ייז זַא ,ןדיי עשיליוּפ

 ימָאק ןשידיי ןגעוו ךיוא יו ,תוחול עשידיי ןוא םירפס עשידיי היוא לָאצּפַאילּפמעטש

 -רַאפ הכולמ רעד ןבָאה ןעיירעלדניוװש יד זַא ,טנכערַאב רוסמ רעשירָאטקָאד רעד .טלעג

 | .ןרליג טנזיוט טרעדנוח עכעלטע ןופ ןדַאש ַא ןפַאש

 .'רעביא זיא רע .עטושּפ ץנַאג ןענעז ןַאזנַאמלַאק ר"ד ןגעװַאב סָאװ ,ןוװויטַאמ יד

 םיא טעװו (םוירעטסיניטיץנַאניפ סָאד ה"ד) עיסימַאקיץנַאניפ עבושח יד, זַא ,טגייצ

 -רַאֿפ סָאװ ,רעדעי וו ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ ליּפשייב ןטיול טסניד ןייז רַאפ ןעקנַאדַאב

 ."גנוניולַאב עטונ ַא רַאפרעד טמולַאב ,תוסנכה עכעלטנפע יד טרעסערג

 רימ זיא ןביוא ןדייר רימ ןכלעװ ןגעװ ,ןַאזנַאמלַאק ר"ד רעבלעז רעד סָאד זיא יצ

 -ננא טימ טשינ טמיטש ןעטָאנ ןייז ןופ תוא עטשרע סָאד .ןלעטשוצטסעפ ךעלגעממוא

 -נעטיוא ןייק טשינ זיא טפירשרעטנוא יד זַא ,ךיז טכוד רימ רעבַא ,ןַאזנַאמלַאק רעזד

 רעד ןופ זיא ערעדנַא ןַא ןֹוא םודנַארָאמעמ ןופ זיא טפירשטנַאה ערעדנַא ןַא :עשיט

 יז טלַאװ טעבַאפלַאנַא רעבלַאה ַא יװ ױזַא ,ענטעמַאה ַאזַא רעבָא זיא יז .טפירשרעטנוא

 יי ,(1784 רָאי ,27 'נ עיסימָאקיץנַאניּפ רעד וצ םודנַארָאמעמ) ןבירשעג
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 ןייז ןופ ךמס ןפיוא --- רָאפ דרָאקַא ר"ד טגייל ,ו"זַאא דנַאלסױא ןופ
 (10 11406 610 1606201969.2619/161 06;עסמ גמ - גנורַאפרעד רענילרעט

 יד ןוא ,ךַארּפשדנַאל רעד ןיא ןלושסקלָאפ ןדנירג וצ 0: 0508מ:)
 םוידוטש סָאד ןפרַאװקעװַא --- ןילרעב ןיא יװ --- ןײלַא ןיוש טעװ טנגוי
 | | ,דומלת ןופ

 זיא רע ,רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןיא טנװַאהַאב זיא דרָאקַא ר"ד = |
 "6ש296/ גמ ;םיא ייב זיא גניסעל ,טסַאיזוטנע רעסיורג ַא רעריא ךיוא
 ןלַאעדיא עשיגניסעל יד .06: 100124616 ט0516001080/ 1589

 ןופ רבחמ םעד ןופ 11606 2טז 00210614 טמס 0סומ 2110סז0ס1תסז 2656

 טָאה סָאװ ,וויטָאמ-טייל סלַא רבחמ רעזדנוא ןעניד *עזייוו רעד ןַאטַאנ;

 ,רושָארב סעשטיווָאמירטוב טימ ךיז ןריסערעטניארַאפ וצ ןגיווװַאב םיא

 | .ןבעגוצסױרַא ןוא ןצעזרעביא וצ יז

 ַא ןגניסעל ןביירשוצוצ םיא טריטקיד םזַאיזוטנע רעקיזָאד רעד

 (!אסמ 1014 560 רעמיור עטלַא יד ןופ טמַאטש סָאװ ,טרָאװכירּפש

 .טעברַא ןייז ןופ עזיוועד יד ךיוא זיא סָאד סָאװ ,זמט1?טג )

 םעד גנוצעזרעביא ןייז ךיוא רע טעמדיוו ןומיימ המלש טימ ךיילגוצ
 'ןםז 2421052+ יקסװָאטַאינָאּפ גיניק ןכעלטניירפנדיי ,ןטרעלקעגפיוא

 ףסזװ 4.60196 טסמ 20160 21/6ז00161411201054 6001.

 ךיוא טרעהעג עשרַאװ ןיא םיריוטקָאד עשידיי עקיגנַארטשרע יד ֹוצ
 ןופ רעטקָאד-בײײל ןוא גרוריכ ,ן ָא ז ל ע מ ַא ס ןו ע מ ש ר"ד

 רעטנאקאב רעד  .יקסװָאטַאינָאּפ טסוגױא ווַאלסינַאטס גיניק ןשילױּפ

 ,דלַאהדנעגוט רעביירש ןוא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ,רָאזנעצ רעוועשראוו

 "וט סָאװ ,גָאלָארקענ םעד ןיא רעטרעוו עמערַאװ עכעלטע םיא טעמדיוו

 .מ ןיז םענעברַאטשרַאפ טלָאמעד ןייז דובכל ןבירשעג טָאה דלָאהדנעג

 טיג דלָאהדגעגוט .רעטָאפ ןייז יו רעשוקַא ןוא גרוריכ ךיוא ,ןָאזלעמַאס

 קילדנעצרָאי עכעלטע טריציטקַארּפ טָאה ןָאזלעמַאס ןועמש זַא ,רעביא

 -ָאזלעמַאט ןגעוו זַא ,דלָאהדנעגוט טליײצרַאפ ךיוא .ןילבול ןוא עקָארק ןיא

 ןייז ןיא יהילא ןעמָאנ ןטימ דיי רעשילױוּפ ַא חבשל ןבירשעג טָאה ןענ

 ,"תירבה רפס,; קרעוו שיזיפ-שיפָאזָאליפיזעיגילער

 "עג טָאה סָאװ ,ס נ ע ר ע ב ר"ד זַא ,רעשמ ךיוא ןענעז רימ

 "ורג א ןעוועג זיא ,דרָאב עטלָאגעג ָא טָאהעג ןוא גיצנָאד ןופ טמָאטִש
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 -לַארּפ ןוא ןעניווו וצ שינעביולרעד יד טמוקַאב רע תמחמ ,רעטקָאד רעס

 ךס ַא ןופ עיצַאדנעמָאקער ןוא גנוטּפַאה רעד טיול , עשרַאװ ןיא ןריציט

 ןיא ."תואופר ןוא תוצע עטוג ענייז ןופ ןסָאנעג לבָאה סָאוו ,םיצירּפ

 עשרַאװ ןיא ןריציטקַארּפ וצ טכער סָאד ןעמוקַאב רע טָאה 1792 רָאי

 זיא'ס סָאװ ,םישדח 32 יד ןופ ה"ד) ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא זַא; --- יאנתב

 עג רעטעּפש סע טָאה ןעמ יװ רעדָא ,טעליכ ןייז ןינוועג קיטליג לייוורעד

 ןייק טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז רע טעװ 6 1296264:1 -- לטעצגָאט ןפור

 ןעלדנַאה ןוא קנעש ןייק ןטלַאה טשינ טעװ ,קרעו טנַאה רעדָא ,םירחסמ

 עשרַאװ ןיא ןעגנערברַאפ טשינ רעגנעל ךיוא טצװ ןוא טעדנַאט טימ

 -אמ ןופ תועדומ יד ןיא ןעזעגסיוארָאפ ןענעז סָאװ ןפָארטש יד רעטנוא

 ,*טַארטסיג

 ,ןויסנ םעד ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה רעטקָאד רעסיורג רעזדנוא

 רעד וצ ןעמוקנָא עקידרדסּכ סָאד ןרָאװעג סואימ אמתסמ םיא זיא'ס

 -ַאב יילרעלכ ןגילרעטנוא סָאד ללכב ןוא טעליב םעיינ ַא ןגעוו טכַאמ

 ןייז טימ ןעמַאווצ ךיז רע טָאה 1795 רָאי ןיא .דיי סלַא ןעגנוצינערג

 ןױש רע טסייה ןָא טציא ןופ ןוא טדמשעגּפָא ַאזַאר ַאללעכַאזיא יורפ
 ,35 יק/ ג'טטצעקנ0 12

 ָאד ךימָאל םידמושמ-םיריױטקַאד עסיורג ןגעוו ןיוש ןדייר רימ זַא

 רעטָאפ ןיז ,ףל ָאװ ט סוניוא ץבנ ַא ר 9 םענייא ןענַאמרעד

 -יזַאב רעד ,גָארּפ שימעב ןיא רעטקָאד ןעוועג זיא ףלָאװ לאונמע םהרבא

 -לוס טשריפ רעד ,ַאססיל טָאטש רעשילױּפסױרג רעטמירַאב רעד ןופ רעצ

 םעגייז סלַא ַאססיל ןייק ןדַאלעגנייא 1750 רָאי ןיא םיא טָאה ,יקסווװָאק

 "עג ןופ עגנַאר רעד וצ טריסנַאװַא רע סָאה רעטעּפש ,רעטקָאד-ףיוה ַא

 ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .רעטילימ ןשיליוּפ ןופ רעטקָאד-בַאטשילַארענ

 ןרַאפ הושארב ַא -- "?ערעלָאכ ןגעװא ךוב ןיילק ַא שילױּפ ףיוא
 .'"1 '14444018 ס ןקקסטטס(2ט גמסעסששסנג 018 1ט4 ןכס1811600 קלאפ ןשיליופ

 ןייז .ןביולג ןשיגרובסוגיוא םוצ ןעגנַאגעגרעביא רע זיא 1762 רָאי ןיא

 ןילרעב ןוא ןעגניטעג ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה טסוגיױא ץנַארפ ןוז

 ןילָאװ ןיא יקסלָאכָארג ץירּפ ןופ רעטקַאד- ףיוח ןעװעג רע זיא ךָאנרעד

 -ַאב ןוא עשרַאװ ןיא טריציטקַארּפ קידנעטש רע טָאה 1792 רָאי ןופ ןוא

 טרינימָאנ רע זיא 1793 רָאי ןיא .רעטקָאד רעטוג סלָא םֵש ַא ןעמוק
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 -רַאװ ןופ ןטייצ יד ןיא 1809 רָאי ןיא .עשרַאװ ןופ סוקיזיפ סלַא ןרָאװעג
 ,עשרַאװ ןיא לוש-םיריוטקָאד יד טעדנירגעג רע טָאה םוטנטשריפ רעוועש

 ס י ד נ ע ב  יוועל ןייז טזומעג ךיוא טָאה רעטקָאד רעטנַאקַאב ַא

 וצ ףיױא טעליב ַא 1601 260004) עללַאה טָאטש רעשטייד רעד ןופ
 -ָאקער רעד טיול ןעמוקַאב 1787 רָאי ןיא רע טָאה עשרַאװ ןיא ןעניווװו
 רע טָאה טניוװעג .רעלקעב םוירַאילוסנָאק ןכעלגיניק םעד ןופ עיצַאדנעמ

 -ַאזוצ .סיקסװָאנעגנַאל יד ןופ רעיומ םעד ןיא 575 ר"נ סַאג-עגנַאל ףיוא

 ףסוי לרעביירש ןייז ,ַאנימ יורפ ןייז טניוװעג טָאה םיא טימ ןעמ
 ענייז רעטנוא ךיז ןבָאה םעד ץוחַא .88/16: !סשמ ןיכעק ןייז ,ריאמ

 טרָאטעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,(081852016) סרעלקעמ 2 טעילוטעג לגילפ
 -עג רשפא טָאה לטיט-רעטקָאד ןייז .םירחוס 2 ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעניווו
 ַא ןיא רע טָאה עשרַאװ ןיא ,עללַאה טרָא-םייה ןייז ןיא ןעזנָא ןַא טַאה

 רע סָאװ ,רַאפרעד ףָארטש ןדליג 19 ןלָאצַאב טוומעג רעטעּפש רָאי
 ןעמ סָאװ ,קילג ַא זיא'ס .טעליב םעיינ ןייק טפיוקעגסיוא טשינ טָאה

 -ירב-סנביולג ענייז ערעדנַא טימ יװ ןעוועג גהונ טשינ םיא טימ ךיז טָאה
 ןוא תוקלמ רערעמ רעדָא 50 ןגירק "אטח; ַאזַא רַאפ ןגעלפ עכלעוו ,'ועד
 ,"סעּפָאקֶא עשיטָאטש יד רעטניה, ןרעוו ןפרָאװעגסױרַא ןגעלּפ

 טעליב ַא קידנעמוקַאב סנערעב ר"ד זַא ,טלייצרעד רעירפ בָאה ךיא

 ןעלדנַאה טשינ טעװ רע זַא ,בייחתמ ךיז זיא עשרַאװ ןיא ןעניוװ וצ

 -ַאב ,קיטיונ ןעוועג זיא הארתה יד זַא .המודכו קנעש ןייק ןטלַאה טשינ

 זיא סָאד רעטקָאד ַא רַאפ סָאװ .רעב רעטקַאד ןטימ לַאפ רעד טזייוו

 ןיא .רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא רחוס ַא רעבָא ,טשינ רימ ןסייוו ןעוועג

 -עלש סוקניּפ רעלקעמ ןשידיי ַא טימ סעצָארּפ ןטריצילּפמָאק ץנַאג ַא

 עמוס ַא ןגעוו ה"ד ,ןטַאקוד 500 וצ ןעלסקעוו 2 ןגעוו ךיז טלדנַאה רעגניז

 וצ רעלקעמ םעד ןבעגעג טָאה רעב סָאװ ,ןדליג עשילוּפ 18,000 ןופ

 00 ק22606  שילױּפ ןקיטלָאמעד ןיא טסייה סָאד יװ רעדָא ןריטנַאקסיד

 . סץנ10שש 212

 ,םוטעמוא יו ,עשרַאו ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז םיריוטקַאד רעסיוא

 ןענַאװ זיב קיטקַארּפ ַא טַאהעג רעבָא ןבָאה סָאװ ,רעלדניווש יילרעלכ

 טכירעג ןיא *רעטקָאד; םעד טגָאלקעגנָא טשינ טָאה רעטקילגמוארַאפ ַא

 ךױא זיא ױזַָא .קסּפ ןטכער ןייז ןעמוקַאב ןיוׁש טגעלפ רֶע ווו ,ןיירָא
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 -נייא רעד .היה ךכ היהש השעמו ,ןשטיװָאנָאמָאלַאס לאומש טימ ןעוועג

 ךיז טָאה יקסוװָאיבמעלָאג יצַאנגיא "רעלעדייא , רעד ,עשרָאװ ןופ רעניווי

 ,ןסָארג ר"ד ייב רעטכָאט ןייז ןופ סיפ יד ןוא סיפ עקנַארק ענייז טלייהעג

 אמתסמ ,דיי רעװעשרַאװ רעד ךיז טָאה טלָאמעד ,גלָאפרעד ןָא רעבָא

 יד ןלייהוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ,שטיװָאנָאמָאלַאס לאומש ,רעשדלעפ ַא

 ,ןטַאקוד 24 ןופ עמוס ַא רַאֿפ טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא עקנַארק

 -ּפַאנק רעבָא טָאה האופר יד .סנַאװַא ןטַאקוד 6 ןעמוקַאב טָאה לאומש

 "ירוב ןופ ןסערּפמָאק ןיא ?ןענַאטשַאב יז זיא סָאװ ןיא .ןפלָאהעג סָאװ

 טימ ןטָאשַאב ןעמ טָאה סערּפמָאק םעד ,למעז ...ןוא ךלימ ,'ועטעלב-סעק

 רעזדנוא טָאה םעד ץוחַא .רעקוצ םענעבירעצ ןוא ןױלַא ןופ קעשָארּפ ַא

  "רַאפ ,ןעלטימ עקסּבַאב טימ טלייהעג טָאה סָאװ ,*רעטקָאד; רעשימייה

 ןעוטג זיא סָאװ ."עטעיד עקרַאטש/ עלעיצעּפס ַא עקנַארק יד ןבירש

 -יא םעד טכַאװשעגּפָא טָאה רע, ??*עיצַארוק, ַאזַא ןופ אצוי-לעוּפ רעז

 "וצ ןרעגרע ןַא וצ טכַארבעג סיפ עקנַארק יד ןוא יקסװָאיבמעלָאג ןלעד

 לאומש  :רעברַאה ַא ןעוװעג זיא טכירעג ןופ ןיד"קסּפ רעד .*דנַאטש

 -ּרַאפ יקסװָאיבמעלָאג ליפיוו ליפ ױזַא ןרעקמוא ןטַאקוד 6 יד ןופ ףרַאד

 רַאפרעד ןוא גנורַאפרעד ןָא ןריציטקַארּפ רַאפ, ,ןטַאקוד 4 ה"ד ,טגנַאל

 םעד ףיוא ןייז רבוע רַאפ ךיוא יו ,גנושיוטנַא ןַא ערעדנַא רַאפ ןייז םרוג

 סעינווירג עשיליוּפ 14 -- עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ רעד ןופ טָאברַאפ

 ןפָארטש עגנערטש רעטנוא טרעוורַאפ םיא טרעוו םעד רעסיוא .ףָארטש

 ,?עשרַאװ ןיא ןריציטקַארּפ וצ

 -ענ ערעייז יו טשינ רעמ רימ ןסייוו םיריױטקָאד עקירעביא יד ןופ
 ראו רעדעי יו ,ןפיוקסיוא ןעמוק ייז תעב זדנוא ךיז ןקעלּפטנַא יז .ןעמ
 -ױטקָאד עקיזָאד יד .עשרַאװ ןיא טכערניוװ ףיוא טעליב ַא ,דיי רעוועש
 ןיא לעיװָאנַאי ןופ סקוב :ייר רעד טול ןענעכערסיוא ךָאנ רימ ןלעוו םיר
 טגָארט ,1793 רָאי ןיא קסרעימָאטול ןופ שטיווָאקשרעה המלש ;1775 רָאי
 ַא ,1792 רָאי ןיא דָארב ןופ שטיוװָאכורָאב ןושרג ,דרָאב עיורג ַא

 ,1793 רָאי ןיא עקָארק ןופ שטיװַָאמייח ןושרג :;דרָאב עקידנצָארּפש
 1793 רָאי ןיא וועשטניּפ ןופ סקילעפ ןַאמבייל ;דרָאב עיורג ַא טגָארט
 ;1788 רָאי ןיא עלַאיב ןופ שטיװָאכורב ןושרג ,דרָאב יעסיורג ַא טימ
 רָאי ןיא 2320 .רנ עקיזד ףיוא טניוװ ,ענדָארג ןופ שטיווָאקדוי לשעה
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 ףָאי ןיא 603 .רנ עקסנַאילעב טניווװ עילָאװ-עקסנָאק ןופ ןורהא ;1794

 | ,דרָאב רעלעג ַא טימ 4
 .עשרַאװ ןיא טריציטקַארּפ ןבָאה עכלעוו ,םיריוטקָאד ןענעז סָאד

 טלַאהפיוא ןקילײוװטיײצ ַא ףיוא עשרַאװ ןייק ךָאנ ןעמוק םעדרעסיוא

 קיליײיוװטייצ .תואופר ןפיוקוצנייא ידכ ,ץניװָארּפ ןופ םיריוטקַָאד עשידיי

 -עמ רָאטקָאד ןָאעל סוקרַאמ/ עגַארּפ ןיא ןטלַאהעגפיוא רעבָא ךיז טָאה

 ויא רעכלעוו ,עימָאנָאקע רעלװַאש ,ירַאגָאד לטעטש םעד ןופ ?עיגיציד

 ןייז טלעטשעגרָאפ ןוא טַארטסיגַאמ רעגַארּפ ןיא ןעמוקעג 1778 רָאי ןיא

 ןישולַאק לטעטש ןיא ןעמונעגוצ טַאהעג םיא ייב טָאה ןעמ סָאװ ,דרעפ

 ,דירי רעגַארּפ ןפיוא טנעקרעד טָאה רע סָאװ ןוא

 רעדנוזַאב ַא טעדליבעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ע ג ַא ר 9 ןיא

 ,םיריױטקָאד עשידיי ייווצ טריציטקַארּפ ןבָאה ,ךיז רַאפ לטעטש

 -ניק יירד ןוא ורפ ַא טיפ ,ש טי װ ָא בוק ַאי ם הרבַא

 זיוה ןיא אקנָאימַאק קידירוי רעד ןיא טניוװעג טָאה ,רעגיווש ַא ןוא רעד

 ש ט י װ ָא כ ו ר ב |ן ו ש ר ג ןוא יקסװָאקרַאי רעגריב םעד ןופ

 -עקסנַאװרַאד רעד ףיוא טניוװעג טָאה סָאװ ,רעניד ייווצ ןוא יורפ ַא טימ

 .ןיקסוװָאסנָאג ייב סַאָו

 -ײטּפַא עשידיי עשרַאװ ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג םיריוטקַאד רעסיוא

 "עלגיניק רעד ייב טקיטפעשַאב זיא שטיװָאפעזי יתבש רענייא .סרעק

 ,סָאד יו טשינ רעמ רימ ןסייוו סרעקײטּפַא ערעדנַא ןגעוו .קײטּפָא רעכ

 :ײטּפַא עיסעפָארּפ רעייז סלַא ןָא ןביג ןוא עשרַאװ ןיא ןעניווו ייז זַא

 :רעקײטּפַא יד ןופ ןעמענ יד ןענעכערסיוא זיולב ָאד ןלעװ רימ .יירעק

 2427 ר"נ יקװעלַאנ ףױוא טנױװ ש טי װ ָא יל ע קעש ֵָא מ (

 רַאפ ,לָאטיּפש ןשידיי ןקיאייברעד םעד ןופ זיוה עטייווצ סָאד ָאזלַא)

 ;(רָאי ַא טלעג-הריד ןדליג 1224 יו רעמ טשינ טלָאצעג טָאה להק ןכלעוו

 ,ַאססיל ןופ קעשָאמ (3 :603 .רנ עקסנַאלעב ,דָארב ןופ קעשרעה (2

 זַא ןָא טיג ווולעל ןופ שטיװעשַאילע השמ רענייא ,2794 ר"נ יקװעלַאנ

 ײטּפַא ךיז ןענרעלסיוא סָאד זיא עשרַאװ ןייק ןעמוק ןייז ןופ ליצ סָאד

 .סרעקײטּפָא עשידיי עכעלטע יד ייב אמתסמ ,יירעק



 ("ןלױּפ ןיא םירױטקַאד עשידיי ןופ חמישר

 ןגעוו ץעזעג ַא ןעמונעגנָא םייס רעשיליוּפ רעד טָאה 1775 רָאי ןיא

 ןופ ךיוא ,ןטקַא עכעלטמַא ענעדײשרַאפ ןופ לָאצּפָא-לּפמעטש ַא ןריפנייא

 ןופ לָאצּפָאלּפמעטש ַא םעד ץוחַא ,עשידיי ןה ,עשילוּפ ןה ןרַאדנעלאק

 םעד .ןשָארג םענרעבליז 1 ןפָארטַאב טָאה לָאצּפָא רעד .םירפס עשידיי

 -עגסיוא רעדָא םירפס יד ףיוא טּפעלקעגפיוא רעבָא ןעמ טָאה לּפמעטש

 -טנייוװעג זיא ןענָאזרעּפ יד ןופ תומישר ייב .שוט ןצרַאװש טימ טגערּפ

 לָאצ יד ךיוא יו ,גנוקיטפעשַאב רעייז ןבעגעגנָא ,דימת טשינ םגה ,ךעל

 ןשיוצ .ןעלּפמעטש םוצ טכַארבעג טָאה רעדנוזַאב רעדעי עכלעוו ,םירפס

 עקידרעטיוו יד  .םיריױטקַָאד עשידיי ךיוא ןרירוגיפ ענעבירשרַאפ יד

 ךרדב רעבָא ,עקידנעטשלופ ןייק טשינ רשפא זיא םירױטקָאד ןופ המישר

 ןלָאז רימ ןליפַא ביוא לייוו .עקיטכיר ַא רעקינייוו רעדָא רעמ יז זיא ללכ

 יײז ידכ ,ןטלַאהַאבסיױא ןדיי ןבָאה םירפס ךס ַא זַא ,טכַא ןיא ןעמענ

 א זַא ,ךעלדנעטשרַאפ רעבָא זיא ,ןעלּפמעטש םוצ ןעגנערב וצ טשינ

 -ינימ ַא ןוא ןטלַאהַאבסױא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רעטקָאד רעשידיי

 טָאה רע .ןעלּפמעטש םוצ ןבעג טזומעג ךָאד רע טָאה םירפס לָאצ עלַאמ

 תומישר יד ןופ רעלעטשפיונוצ יד סָאװ ,רַאפרעד ןָאט טזומעג ךָאנ סע

 -קָאד ַא ןיוש זיא ייז ןופ ןוא רעײטשּפָאק ןופ רענָאמנייא יד ןעוועג ןענעז

 -ידי יד ןופ ןעמענ יד ןענעכייצרַאֿפ וצ ווורפ ַא זיא המישר עקיוָאד יד (8

 ןה ,ןלַאירעטַאמ עטקורדעג ןיוש ןופ ןה טנַאקַאב זדנוא ןענעז עכלעוו ,םיריוטקָאד עש
 : .ןויכרַא יד יא ךַאנ ךיז ןעניפעג סָאוװ ,ןלאירעטַאמ ןופ

 םעד ןופ ןלַאירעטַאמ יד עטסקיטכיװ יד ןענעז ןלַאירעטַאמ-װיכרַא יד ךייש סאו
 ןט'18 םענופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סָאװ ,רעייטש-םירפס
 | .טרעדנוהרָאי



 ם ו5 ב5 עג ניר 5 אונמע 106

 רעבירעד .דיי ןטושּפ ַא רעדייא ןעיירדוצסיוא ךיז ןעוועג רערעווש רעס

 ,עקידנּפעשסױא ןַא רעקינייװ רעמ זיא המישר יד זַא ,ןֶא ךיא םענ

 400006/ 72 ןפירגַאב יד ןדיישרעטנוא תומישר:לּפמעטש יד

 ןבעגעגנָא זיא ךַאפ רעייז עכלעוו ייב ,יד זַא ,סָאד טסייה .סץנטנא ןוא

 יד וצ ץַאזנגעק ןיא םיריוטקָאד עטרימָאלּפיד ןעוועג ןענעז ,רעטקָאד סלַא

 .סענ114 שיליוּפ ףיוא ךיז ןפור עכלעוו ,סרעשדלעפ
 מדַא רעקילָאמַא רעד טיול ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנולייטנייא יד

 ,גנולייטנייא רעוויטַארטסינ

 -ישריטלעגּפָאק יד ןענעז סָאד --- רוקמ רעשילַאוװיכרַא רעטייווצ רעד

 יד ךיא בָאה רעלהַאמ לאפר ר"ד ןופ טייקכעלדניירפ רעד קנַאד ַא .תומ

 ןעמענ עקינײא טימ ןצנַאגרעד טנעקעג םיריוטקָאד עשידיי ןופ המישר

 ,סרעטסײר-טלעגּפָאק יד ןיא ןרירוגיפ עכלעוו ,םיריױטקָאד עשידיי ןופ

 ,רעלהַאמ ר"ד רָאי עקינייא טייצ טשרָאפ סע סָאװ

 -רעטייוו טימ טצונַאב ךיז ךיא בָאה ןלַאירעטַאמ-וויכרַא יד רעסיוא

 ;ןטעברַא ןוא ןעלקיטרַא עטקורדעג עקיד

 | ןסז 1. {6שגמ: /66015006 /461246 גמ (2:05520164 (}ןגתנ:טטסמ 64.
 ןטס. 1165. 6265 ומ ז'זגמאטנס 12, 1911.

 ןנ 1. {טטמ: 0016 ןטס. 560060/ס0 2ת 46/ !1ת1ט06181444 1740!
 (ןגמצקטסג 4. 186. 116 265(  ות 1/22/{טז(. 216, 1921; אש, 1923

 + םסצנ. 1{. 1סששמ: 1016 |006מ 1מ 1:1588 .
 168, 7. רשגנסםנו: 2702 20186ש םת ט'ת100618116616 ם406008/וז0 (16שתעד

 181014 ץתס861000מ7 0802מ10 קע208210861 2צע64600 ר 1001866, ת. 1, 2 8}}

 /414500111+ {. םסקז 8101102180216 24111/ 1900, 1920.
 ןז 6 82/ג08מ: 1056 10025 160עמותג 1:22161 זמ 1612

, 1917 

 .(אנדָארוה) םירוביג ריע :ןייטשנדירפ

 1285 18: 1793. (1:40068 טמס) ,241060800046 2ט+ (6
 46 (01220192000 566ק:6355605, 1056 1895.

 -קאד עשידיי לָאצ יד זַא ,ןעז וצ זיא המישר-םיריוטקָאד רעד ןופ
 תועינמ יד ןבָאה ףוס-לכ-ףוס .עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא םיריוט
 .ןעגנוצענערגַאב ערענעלק טשינ יד ןוא דנַאלסיוא ןיא ןרידוטש םיינ

 םירױטקָאד עכעלטסירק יד ךרוד טרפב ,טכַאמ רעד ךרוד ןענעז עכלעוו

 "קיוטנַא יד ןטלַאהעגפיוא ךיוא ,םיריוטקָאד עשידיי יד ןרָאװעג טכַאמעג

 לָאצ יד קידנכײלגרַאפ .ןדיי עשיליוּפ יד ייב םוידוטשיןיצידעמ ןופ גנול
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 םוצ רימ ןעמוק ,סרעשדלעפ לָאצ רעד טימ ןליױּפ ןיא םיריוטקָאד עשידיי

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד זַא ,'ויפסיוא

 -ָאלּפיד לָאצ יד .סרעשדלעפ ןעוועג ןענעז ,קיטקַארּפ רעשיניצידעמ טימ

 .עלַאמינימ ַא זיא םיריוטקָאד עטרימ

 ןליוּפ-סיורג

 .םיריוט קָאד רע ס סיל

 ן ע מ ָא נ

 סונגַאמ רעדנַאסקעלַא ר"ד

 שריה ר"ב אפור םהרבא

 גָארּפ ןופ קיציא

 אפור

 רעב

 - קערַאמ
 ַא ןופ ןוז רעד סוקרַאמ השמ

 רעטקָאד רעססיל

 רעססיל ַא ןופ ןוז רעד המלש

 דימשדלָאג

 "רעב םעד ןופ רעטָאפ רעד ,השמ

 ןרהא רעקורד רעניל
 ןרהא לאומש

 רעזייל; ןיז עדייב ענייז ,שריה
 םיריוטקַאד ךיוא םהרבא ןוא

 ףלָאװ לאונמע םהרבא ר"ד

 ןָאזניװעל ףלָאװ

 1795---1805 ןרָאי יד ןיא טריציטקַארּפ
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 אססיל ןיא 1782 רָאי ןיא ךיז טצעזַאב

 ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ רעגָארּפ םעד

 ןופ עיצַאבָארּפַא ןַא ָאד טזיײװַאב ןוא

 1775 רָאי ןיא גנולייצ-םירפס רעד ייב

 םירפס 4 טַאהעג

 םירפס 12 גנולייצ-םירפס רעד ייב

 -יזרעווינוא ןפיוא ןיצידעמ טרידוטש

 ןיימ ייב טרופקנַארפ ןיא טעט

 .ורעווינוא רעלסערב ןפיוא טרידוטש

 ןיא טריציטקַארּפ ה"י רעט-18 בױהנָא

 | ַאססיל

 ןיא טריציטקַארּפ ה"י רעט-18 בױהנָא
 ַאססיל

1766 

 -לומ ןטשריפ יד ןופ רעטקָאד-בייל

 יקסווָאק

 הליהק רעססיל רעד ןופ רעטקָאד
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 וע מ ָא ג

 .ָא .ד .ב טרופקנַארפ ןיא טקורדעג טָאה םייח

 סָאד ,1771 רָאי ןיא "?הפגמה תריצע;

 ןופ גנוביײרשַאב ַא טלַאהטנַא קרעוו

 טָאה רפס ןפיוא .הפגמ ַא ןגעק ןעלטימ

 עטסערג יד ןופ תומכסה ןעמוקַאב רע

 ,םיריוטקָאד רענילרעב

 ןויוּפ

 ןע מ ָא נ ט ָא ט ש

 יד ןיא ןזיוּפ ןיא טריציטקַארּפ | רניּפ בייל ר"ב אפורה
 טַאהעג ,1710 -- 1673 ןרָאי

 -רָאד םעניא ךיוא קיטקַארּפ

 רעטסיולק ןקיט

 גנולייצ-םירפס רעד ייב ,5 קיזייא

 םירפס 2

 1772 -- 5 אפור עישוי

 1775 -- 7 אפור עקסָאי

 1786 ןתנ ןב שריה

 1799) אפור קיציא

 .ווינוא ןפיוא .דעמ טרידוטש ןָאזמיכַאָאי לאומש

 .ָא .ד .ב טרופקנַארפ ןיא

 ,ווינוא ןפיוא .דעמ טרידוטש | 2206: רעב דוד

 .ז .ד .ב טרופקנַארפ ןיא

 ץיניװַארּפ רעגנויױּפ

 ,ווינוא ןפיוא ,דעמ טרידוטש לאוי בקעי | רעטמַאס

 .ָא ,ד .ב טרופקנַארפ ןיא



 |על9טיֿפַאֿפ

 ט ַא ט ש

 ןסרעווש

 שטירזעמ

 וָאטַאלּפ

 ןישָאטָארק

 ןישָאטָארק

 ַאנליגָאמ

 ןיּפמעשט

 ענָארק-שטיײד
 ןזענג

 ןזענג

 שטיװַאר

 ןינָאק

 אקווָאװל

 ןשערוו

 שילַאק

 /טניש עב

 ןע מ ָא ג

 ןוז ַא ,ריאמ ךירנייה

 םהרבא ןשרד-לעב ןופ

 קחצי

 ןאיטסירכ ןאהָאי

 לאונמע ךירדירפ
 בייל אפור הדוהי

 מ"ב אפור ףסוי

 ןקזה

 ןב אפור קיציא

 אפור קילעז
 גרוריכ ףסֹוי שריח

 השמ

 - אפור שריה

 אפור קיציא

 אפור ןנחלא ןתחה רענה

 ףסוי ר"ה

 דוד

 והילא

 אקציא

 לאכימ

 ףסוי

 ריאמ

 ,ןוינוא ןפיוא .דעמ טרידוטש

 .ָא ,ד ,ב טרופקנַארפ ןיא

1775 

1783 
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 ס0טסמ16- ןכרוד טקיטעטשַאב
 ןילרעב 0100-601160 טעג

1795 

158 

 ןצעזַאב 1771 רָאי ןיא ךיז ליוו

 ןַא רעבָא טמוקַאב ,ןזוּפ ןיא

 עקיטרָאד יד ןופ גָאוּפֲא

 םיסנרּפ
 -ייצ-םירפס רעד ייב --- 5

 םירפס 4 --- גנול

1727/8 

 -ייצ-םירפס רעד ייב --- 5

 םירפפ 2 גנול

 -ייצ-םירפס רעד ייב --- 5

 םירפס 16 גנול
 "ייע-םירפס רעד ייב --- 5

 םירפס 11 גנול

1775 
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 ט ָא ט ש

 וועשטנעשזרַאפ

 קסרימָאטול

 ןישוט

 ץישטנעל

 שזרעימיזַאק

 עקָארק ייב

 װָאכָאטסנעשט

 ןיצושטש
 ענבַאװדעי
 קסיװַאטס

 .וואיוק ווָאקרטעיפ

 ענטוק
 שטיטַאימעיס

4 
4 

 קסנילּפ

 װָאקַאמ
 עשרַאװ

 4ו5 ב59 ענ ניר 5 אונ סט ע

 ץניװַארּפ רענולעיוו

 וע מ ָא נ

 דוד
 קעוועל
 םהרבא
 ףסוי

 עװטזדוװעיאוװ רעװעקָארק

 לאכימ ןרהא

 ַארָאהאלאק

 שטיװָאנָארַא לעדנעמ

 אפור שריה

 םירפס לָאצ

6 

3 

12 

1764 

1764 

1787 --97| 

 עװטודוװעיָאװ רעשטעיװָאזַאמ

 שטיװָאקרַאמ קחצי
 שטיווָאבײל םהרבא

 םייח

 קישטרָאטקָאד ןירָאה

 | קערַאמ
 םולש

 לאוי

 עקשָאמ
 םעד סבקעי המלש

 הנמלא סרעטקָאד

 ריאמ

 ןימ ןיא ןיוש יד רעסיוא ן

 עטנַאמרעד לקיטרַא

 םיריוטקַאד

 גרבשגניקמ יכררמ ר"ד

4 

 == נב

12 

 אנ  ן 5

4 

 רָאי 4

* 81 



 וע 5 טייפ ַאֿפ

 שטיוויול

 וַאלצַארװַאניא
// 

 וועשטניפ

 װַאלסידיַאוו

 ווָארוק

 קינשַארק

 װָאטרַאבול

 עט ב יש עג

 |ע מ ָא ג

 ןופ ןוז א ,ןיוועל הדוהי

 -יכ רעװַָאטרַאכול םעד

 ןיועל סוקרַאמ גרור

 ןייטשנעקנַארפ ר"ד
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 םירפס לָאצ

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש 3

 .ָא ,ד .ב טרופקנַארפ

 טרעהעג שטיוויול תעב 1798 ראי ןיא

 ךיז רע טימַאב ןסײרּפ יד וצ ןיוש

 בילוצ, .סוקיזיפ ַא ןופ טמַא ןנעוו
 ננואיצַאב רעטנַארעלַאט טשינ רעד

 -יזָאד רעד ןופ רעניוװנייא יד ןוּפ

 .גָאוּפָא ןַא רע טמוקַאב "טָאטש רעק
 יעג טשינ רעבָא ךיז טָאה'ס יװ יוזַא
 יקַאד רעכעלטסירק םוש ןייק ןדלָאמ

 טרינימָאנ ןייטשנעקנַארפ זיא ,רעט
 -וזיפיזיירק סלַא קילייווטייצ ןרָאװעג

 .טלאהעג ןַא ...רעֶכצ ,םוק

 עי װ ַאיו ק

 גרוריכ והילא

 ןופ עטַאבָארּפַא ןַא טמוקַאנ גרוריכ םהרבא לאילמג

 (00611060100-00116  ףךענילרעב

 1775 רָאי ןיא ס1טגגג

 עװטודוװעיאװ רעשזדַארעש

 סקילעפ ןַאמּפיל

 שריה ןיוועל

1783 

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש 9

 .ָא ,ד .ב טרופקנַארפ

 עװטזדווװעיאוװ רענילבול

 קיצרעה

 בקעי
 שטיווַאסאנאמ קעציא

174 
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1764 



02 

 ט ָא ט ש

 ןילבול

 ןילבול

 שטשַאמַאז

 קיטישוּפ

 םעדָאר ןבעל

 ַאנוליּפ

 ןישטרָאקייינ

 גרעממעל

 עשייר

 ןעמָאנ
 יוועל השמ ר"ד

 ר"ר רענילבול ַא ןֹופ ןוז ַא

 רעטקָאד השמ 'ר

 שטשַאמַאזמ

 ןיילק המלש

 םול בל עגני ר לא ונס ע

 -קנַארפ ןיא ןיצידעמ טרידוטש
 .ָא ,ד .ב טרופ
 ו"סקת ןיא ןברָאטשעג

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש 2
 .ָא ,ד ,ב טרופקנַארפ

 עװטזדווועיַאװ רערעמזיוצ

 ףסוי המלש טַאנָאד

 קעציא

 שטיווָאקװעל קילשרעה

 "קנַארפ ןיא ןיצידעמ טרידוטש

 .ָא ,ד ,ב טרופ

 ,טרָאד טריציטקַארּפ

 םענעי ייב

 טניווװ

 עװטזדוװעיאװ עשיסייר

 ןב יול לאונמע

 ןַאמרעביל

 סיטרָאפ קחצי המלש

 בקעי שריה יוועל

 םעד 1706 רָאי ןיא ןעמוקַאב

 ַאודַאּפ ןיא טַארָאטקָאד

 -קנַארפ ןיא ןיצידעמ טרידוטש

 ַא ןופ ןוז ַא ,.ָא ,ד .ב טרופ

 ןעמָאנוצ ןטימ רעטקָאד ןכייר

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,"קזח;

 תוצרא 'ד דעו ןופ .זערּפ

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש ,1

 .ָא ,ד .ב טרופקנַארפ



 זעל טיֿפַאל

 ט ָא ט ש

 וועליהָאמ

 װָאכעימַאז

 וווקטינס

 דָארגָארַאש
/ 

 ראב
/ 

 וווריזעמ

 לָאּפלַאכימ

 עקווארַאש

 שזָאביזעמ

 ענשזַארעד

 קינלעמכ-טלַא

 אנָארָאקצנַאל
 וװנַאטַאס

  ףטסולט

 לָאּפליפָאעט

 קעדורג

 ןישידאל

 עקווָאלָאקָאס
 וונַאיָארט

 וװעקרעצָאלַאיכ

 עטכישענ

 רעילָארַאּפ

 זײהוק

 .ע*

 וו

': 

 עװטזדוװעיאװ

 וע מ ָא ג

 לאומש

 ןָאדרָאג
 שי

 םולש

 ָאקמַארבַא

 לעקנַאי

 ָאקרעב
 (1790) ןיטוש

 רשא

 לקנַאי

 בקעי
 יעשווֶא

 (062)  ןעב

 (1790) (הדוהי) אקדוי
 ַאבייל

 (1764) לאומש

 -ַאלָאװ עקשרעה

 (1764) שטיוו

 ָאקשָאמ

 ָאקרעב
 (1764) ףלָאװ

 עװטזױוװעיאװ רעװַאלּפַארּפ

 רעציגניוו
4 

 .וועשטידרעב

4 

 לקנַאי

 ָאקשַאמ
 םולש

 ַאינמוש
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 וװעקרעצָאלַאיב

 שטשיוואטס

 קסניהַארב

 קישיטסָארָאק
8 

4 

 וווקרָאזָאר

 ט ָא ט ש

 אטילד קסירב

 ענליוו

 ענליוו

 םול בל עגניר 5 אונ מ ע

 וע מ ָא נ זײהרק

 =--- (1765) לאומש | .,וועשטידרעב

 2 לעװָאי ,

 עװטזדווװועיַאװ רעוועיק

 8 ןַאמלעז | רערימָאטישז

 3 לארשי 4

 20 (ףסוי) ׁשָאי :

 חול 1 ןוא 2 (דוד) ָאקדיװַאד ,
 ָאלָאװ 4

 עט יל

 וע מ ָאנ

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש 9 םהרבא ריאמ

 שטיוװָאדישז ףסוי

 עטיל ןופ

 עטיל ןופ ןָאדרָאג ףסוי

 רעדָא יוועל הדוהי

 יוועל סוקרַאמ

 ןָאדרָאג לאיתוקי

 .ָא .ד .ב טרופקנַארפ
 ןיא ןיצידעמ טרידוטש 1
 .ָא ,ד .ב טרופקנַארפ
 ןיא ןיצידעמ טרידוטש 3
 אמתסמ .ָא ,ד .ב טרופקנַארפ
 -ַאב רעד וצ טרעהעג רע טָאה

 החּפשמ - םיריוטקָאד רעטמיר
 עטיל ןיא ןָאדרָאג

 רעד ,רעטקָאד רענליו ַא

 ןשירָאגעלַא םעד ןופ רבחמ

 גרעבסגינעק *אידג דח; קרעוו

1764| 

 ןיא טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב

 1732 ןיא ַאודַאּפ
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 וע מ א נ ט ָא ט ש

 -ירפ ,"םירוביג ריִע; ןופ רבחמ רעד שטיוװָאניבור ףסוי ָאנדָארוה

 ורכז, :םיא ןגעװ טביירש ,ןייטשנעד

 תכאלמ יכ ,םויה דע ותיממ חכשנ אל

 תויהל והתמירה ,עדי רשא אפורה

 אצוי ,יקסװַאטַאינַאּפ ךלמה ינפ האור

 ול הדמעש איהו ,ולכיהב סםנבנו

 תובוט םג תושעלו שוכר שוכפל

 ןיא ןברַאטשעג) "ויחא םע תובר

 יקַאד רעטקידנעעג ןייק (1810 רָאי

 טשינ שטיװַאניבור ףסוי ןיא רעט

 -ופ הבצמ ןייז ףיֹוא תמחמ ןעװעג

 עכעלנייועג יד טשינ טרירוג

 ."אפור , טפירשפיוא
 ןיא 1772 רָאי ןיא טמוקַאב 1080 7408 9. 10

 ןופ טַארָאטקָאד םעד ַאודַאּפ | /יט* } סט (3104-
 12611515 2010ט3

 ןיצידעמ

11 

 ,עקידרעירפ יד יװ טשינ ףיונוצ רימ ןלעטש המישר עקיטציא יד

 -עג בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,םירוקמ יד ןופ תמחמ ,ןצניװָארּפ יד טיול

 טָאה רעטקָאד רעקידנפערטַאב רעד ווו טסוװַאב ןעו ןטלעז זיא טּפעש

 טמַאטש רע ןענַאװ ןופ ,ןעמָאנ רעד ןבעגעגנָא זיא בור רעד .טריציטקַארּפ

 ,טעברַא-עיצַאטרעסיד ןייז ןוא

 -עינ ןיא ןריבעג -- בק עי ד רַא נר ע ב ןָאז מ ַא רב ַא

 -קָאד ַא ןופ ןוז ַא ,(14160:00160515 2105 ןטקַא-םָאלּפיד ןיא) ווָארימ

 ןיא טריציטקַארּפ םוידוטש ןכָאנ ןוא ןילרעב ןיא טרידוטש טָאה ,'ועט

 ,(סעדָא) עניארקוא

 ג"ֵא יד ןיא קיזיפזירק -- ס ק י ל ע 9 ם ה ר ב א ר ? ד
 -עצ רעד רַאפ ה"ד ,ןטייצ עשיליוּפ יד ןיא .קסַאל ןיא ןטייצ עשיסיירּפ
 ליפָאעט ףַארג םעד ןופ רעטקָאד-בייל ןעוועג רע זיא ,ןליוּפ ןופ גנולייט
 רעד ץירּפ ןייז םיא טָאה רעטקָאד סלַא ןטסנידרַאפ ענייז רַאפ .יקסולַאז
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 טָאה רעטעּפש ,טייצסנבעל ןייז ףיוא זיוה ַא ןעקנָאשעג יקסולַאז ףַארג

 -בעפ ןט-24 םעד .ןדליג 1.200 רַאפ זיוה סָאד טפיוקעגּפָא סקילעפ ר"ד

 ,בתכ ַא ףיורעד ןבעגעג ַאקסולַאז ןיפערג יד םיא טָאה 1798 רַאור

 "אוו ןופ ןייז קדוב ןעמונעג ןעמ טָאה ןטייצ עשיסיירּפ ג"א יד ןיא

 רע טָאה יצ רקיע רעד ןוא זיוה סָאד ןעמוקַאב טָאה רע ױזַא יו ןוא ןענ

 ןייז ןיא טָאה סקילעפ ר"ד .ןגעמרַאפ ךעלגעוװַאבמוא ןַא ןבָאה וצ טכער

 אליממ ,זיירק רעקדָאש ןיא רעטקַאדיזיירק זיא ר זַא ,ןזיוועגנָא השקב

 ךעלגעוװַאבמוא ןַא ןציזַאב וצ טכער סָאד ךיוא ןוא טכער עלַא רע טָאה

 -- טשינ רימ ןסייוו טקידנערַאפ ךיז טָאה ןינע רעד ױזַא יו ,ןגעמרַאפ

 ןסקילעפ רַאפ קיטסניג טקידנערַאפ ךיז רע טָאה אמתסמ

 זיא רע יצ רעכיז טשינ זיא סע) -- ש טיי װ ָא מ ַא ה ַא ר ב ַא

 -יזרעווינוא ןיא ןבירשעג ,עיצַאטרעסיד עשירָאטקָאד ןייז .(דיי ַא ןעוועג

 ןכס פקנע?טס9ס:טזמ 11ףט0- :עמעט רעד ףיוא ןעוועג זיא ,עללַאה ןיא טעט

 .עטעגמ זנסא2 64 1041116446, 112116 3

 ןכריק-סייװ ןעמָאנוצ ןטימ -- לאו מ ש ף סוי דר ָא קַא

 ןטימ רעטקַאד רעטייוצ ַא .רעכיז טשינ ןזיא דיי א ןעוועג זיא רע יצ

 זיא רשפא -- דיי ַא ןעוװעג ָאי זיא רימ ןסייוו (והילא) דרָאקַא ןעמָאג

 ךיוא ןעגנילק ןעמענרָאפ ענייז זַא ,טרפב דיי ַא ןעוועג רעקידעמ רעד ךיוא

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש .ןלױּפ ןופ טמַאטשעג טָאה דרָאקַא ר"ד .ךעלשידיי

 -יטקַארּפ ,1791 רָאי ןיא ןעידוטש יד טקידנעעג טרָאד ןוא גרעבסגינעק

 -רעמיד ןייז .רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג טרָאד ןוא וװָאטסוגװא ןיא טריצ

 .06 קמסטנמסתנ2 קט0062 :ןעװעג זיא עיצַאט

 ןייז ךיוא יו עיפַארגָאיב עיונעג ןייז -- וה י ל א ד רָא קַא

 ליוו ָאד .רעדנוזַאב ןבירשַאב יונעג רימ ןבָאה טייקיטעט עשירַארעטיל

 טָאה לוטיט-רעטקַָאד םעד .םיטרּפ עקיטכיו עקינייא ןבעגוצ רָאנ ךיא

 הליחתכל .םוידוטש רָאי 6 ךָאנ ןילרעב ןיא 1782 רָאי ןיא ןעמוקַאב רע

 טָאה ןעגנוגנידַאב ערעווש יד בילוצ .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה

 1788 רָאי ןיא ,דנַאלסור ןייק ןגָארטעגּפָא ךיז ןוא עשרַאװ טזָאלרַאפ רע

 ןוא עיגעלָאק-םירױטקָאד ַא רַאפ ןעמַאזקע ןַא ןבעגעגּפָא טרָאד רע טָאה
 -עג רע זיא ןכיג ןיא .דנַאלסור ץנַאג ןיא קיטקַארּפ ןופ טכער ןעמוקַאב

 -עּפש ןוא וועיק ןיא לָאטיּפש-דלעפ ַא ןיא רעטקָאד רעשירעטילימ ןרָאװ

 ןעװעג זיא עיצַאטרעסיד-רעטקָאד ןייז .ווָאקליסַאװ לטעטש ןיא רעט
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 106 ;טנמ1מ80006 טמנ2מ8 5100018:/ 4068 0850 10050212 ףטגנמ 610

 ןכעס 840 00040118 64 ֿפטתותופ ןק1171169118 זת 2116 2064004 406 22 {ןט4

 1783 קט0106 661600016 2010 1010011001615 {ת 1005512 2104 !ץקֹופ

 ,26 טייז ,. 06 21

 קרַאטש ןעװעג זיא וועשטניּפ ןופ (01262) וה י ל א ר * ד
 יקסנימשָאק .,1770 ראי םעד םורא ןברַאטשעג .רעטקָאד סלַא ןעזעגנָא

 ןיא קיטעמטירַא ןַא ןבעגסױרַא טלָאזעג טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו טבייוש

 ,1765 רָאי ןיא ןילרעב ןיא עירטעמָאעג ַא ןוא וװעקלָאשז

 ."טסניד ןשיליוּפ ןיא, רעטקַאד ןעועג - .ב ךיל רע ר * ד

 -עגרעביא רע טָאה 1798 רָאי ןיא .רעטילימ ןשילױוּפ ןיא אמתסמ ה"ד

 "ר ןיוש טלָאמעד ןיא עיסימָאק ַא רַאפ ןעמַאזקע-רעטקָאד םעד טרזח

 ,רימָאקליװ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ענליוו ןשיס

 ןיא ןריבעג - ר כש י ר ע ב ןָא ז נע ק ל א פ ר * ז

 ןעמוקַאב 1772 רָאי ןיא .1746 רָאי ןיא (200062) ריטמאס ןיא טנאלאס

 ףעװעג זיא עיצַאטרעסיד ןייז .עללַאה ןיא לוטיט:רעטקַאד םעד

 /אמ1ת1261061510068 0 ט8602ע 260 111050:211021 ןכ1ע62100618 0852, 6

 ןיא .םיריש ןביירש ..,טימ ןעמונרַאט ךיוא ךיז טָאה ןָאזנעקלאפ ר"דז ,2

 ןבעגעגסױרַא טָאטש רעשידנעלרק רעד ןיא רע טָאה 1772 ָאי
 .(30010046 6168 101מ0808 }ט668, 1014460 2

 "עג ,ןילרעב ןופ טמַאטשעג - ב ק עי היצ שי קנַא ופ

 1793 רָאי ןיא ,824018 6/6שאעג 14/00888 רעד ןיא ןיצידעמ ךיז טנרעל

 -רעסיד ןייז טכעלטנפערַאפ ןוא לוטיט-רעטקָאד םעד ןעמוקַאב 'וע טָאה

 עיצַאטרעסיד עטקורדעג ענליו ןיא עטשרע יד) ענליו ןיא עיצַאט
 ,6162685מ 1תהטסט1216 1060/0ט00 סטקסז+ סהטפ2זװ קעסאומהמ 160עהומ

 ןיא רע טָאה רעטקָאד סלַא טריציטקַארּפ /1085 1793 80, 18 ןטייז)

 ןפַארג יד ןופ רעטקָאד ףיױה ןעוועג .(טנַאלפנייא) דנַאלטעל ןקיטנייה

 רענליו רעד ןופ דילגטימ 1807 רָאי ןופ ןוא וואלסארק ןוא רעטַאלּפ

 ,טפַאשלעזעג-םיריוטקָאז

 ךיז טריזירָאטקַאד 1797 רָאי ןיא .ןילבול ןופ -- הח ש מ י וו ע ל

 126 זמטמ4166 סטנה 1181606 :עיצַאטרעסיד רעקידנגלָאפ ןופ ךמס ןפיוא

 .80 ט180זטנמ, ?ץק. 1188 1797 , 0
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 טריזירָאטקָאד ךיז טָאה דיי רעשילױּפ ַא -- ה מ לש י װ ע ל
 121596142:10106601- :עיצַאטרעסיד עקידנגלָאפ ןבירשעגנָא ןוא 1769 רָאי ןיא

 08 646 3610106 ןק1096901ג תטנמהמס ףטסנמ 2006216 פטנמנמס תטנמומס 68

 81140114810 26040119... 60 םסמ 2תנק11פוזמ1 5602/05 2026010101 00מ96תפט נס

 9180 60010:81ט5 ֿפטממ1806 1 1066010102 גנתסענןט8 67 ןכע1011160/ 158 6

 80 16016106 000560062015 0:1!61041טת0 642101מ1 פט0210:66+ 0!52נמ0מ 1 6-

 ע16 15801065 1010מט9 ,41054610021162518 26 4061 260111 ןטת+ 9

 ו1.1.4.5. ןגג)סס064 26 תמסמטומ סא 01110124 108ת15 121064616+ 20466-

 רעטָאפ ןייז טריקידעד זיא עיצאטרעסיד יד תנוגס ד ץקספצגק מג 1769 ,

 לאכימ ר"ד םעד ךיוא יו 888 152200 1618161 1. 0100 (0848102ט9

 (241410 5 ַא ךיז טניפעג עיצַאטרעסיד רעד ןופ ףוס םוצ .טקידענעב

 רעד טימ ,2ט5ק:01216 ריש ַא רעטייוו ,סקעדניא:ךַאז ַא ןוא תנסזמסוטזמ

 .}. 1. (טסזממגמטפ 17010מ0:טנמ /4:0240 טפירשרעטנוא

 -הליהק טרָאד ןעוועג ,עסיל ןופ -- ף ל ָא װ ן ָא ז נ י װ ע ל

 :רעטקָאד םעד עללַאה ןיא ןעמוקַאב רע טָאה 1784 רָאי ןיא .רעטקָאד
 12:56:4400 :עמעט רעד ףיוא ןעוװעג זיא עיצַאטרעסיד ןייז .,םָאלּפיז

 1מ2ט0 .+ 1066100 ן21201104 640106מ5 0056102000065 תסתתמונ1125 טס1 הזסט-

 1641 . ס0ט2תג 1ת )0024 1:7146:10606 001 9184105, 08

 1060. ססתפסתפט עס 180 0001000... 64 2 ןגמט8ת1 1784 קט 6

 06160062/ 2040... 20600600 סא 040 1ע060202 40 2 ךןטייז

 וכ סט 3קסע!ס- :ןעלטיּפַאק עקידנגלָאפ ןַארַאפ ןענעז עיצַאטרעסיד ןייז ןיא

 218 361054 8 100ס0קט158 508016, 2) 126 081גע1110 51100811טס, 3) 106 102-

 10 םשקסס1020/1800, 4) 106 טסעמומטנמ 001441026

 -קַאד רעשידיי רעטמירַאב ַא -- ב ק עי ץ יש ָא ביל ר * ד

 ןעמַאזצ רע טָאה ָאקשויצשָאק ןופ דנַאטשפיוא ןתעב .ענליוו ןיא רעט

 רענליוו ןופ גנודלעמ עכעלטפירש יד ןבירשעגרעטנוא סונָאלָאּפ ר"ד טימ

 םעד תבוטל ןדליג 35,000 ןופ גנורעײטשַאב ַא ןגעו טכַאמ רעד וצ להק

 .דנַאטשפיוא

 ָאטקָאד ךיז טָאה ,דיי רעדָארב ַא -- (ת/סץמ ם ה ר ב א ריא מ

 .1758 רָאי ןיא עללַאה ןיא טריזיר

 טנ10 128912115 160108 5154609 10060ז120 0 {1ס12214זת ןכ11046 100

 1001086 ףטגנג פטנמעג} תוטננ 85 805/10118 1טפ8ט 64 2/00:120660 6
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 {203118018 20601046 גמ 2/468061018 116018 1:10061101202 5סס1נג118 0

 ןעעס 1403 120010115 פטנמעגופףטס 1 106010108 !םסמסעוסט5פ 4. 14 גט

 1411 ס1 ,ש 11 סאטגטט14 83010: /4018/8ג 1016: 101000 13:046015 (6

 ןט026ט5 112186 142906001010246 גמ 40. 21 טייז

 רעד ןיא ןעמוקַאב 1798 רָאי ןיא טָאה (1486088) ל או מ ש ן תנ

 -רַאפ טָאה רע יו םעדכָאנ םָאלּפיד-רעטקָאד םעד לושטּפיױה רעשיווטיל

 .ןזעט עטקיטעטשַאב טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןכרוד יד טקידייט

 עשיסיירּפ יד ןיא ךיז טָאה ץישטנעל ןופ(42028) | ת נ ר * ד
 ,זיירק ןקיטרָאד ןופ קיזיפ סלַא םיא ןרינימָאנ ןגעו טעדנעוועג ןטייצ

 1768 רָאי ןיא טמוקַאב (00066 פ8נמ6סם) ןו ׂש מש ר ע ט ע ּפ

 -יווירּפ ןיא .(246010ט5 1405066) רעטקָאד-ףיוה ןכעלגיניק ןופ לוטיט םעד

 ןרעו ,ןטקַא-ײלצנַאק ג"א יד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא סָאװ ,געל

 ערעדנַא ןסיגעג סע עכלעוו ןופ ,ןטייהיירפ ,טכער עבלעז יד ןבעגעג םיא
 - ,םיריוטקַאד-ףיוה

 "ףיוה ןכעלגינעק א רַאֿפ טנכעררַאֿפ טרעוו ןושמש רעטעּפ טָאװ סָאד

 ןעניפעג ךיז טזומעג עקַאט טָאה רעטעּפ זַא ,טשינ ךָאנ טסייה רעטקָאד
 "עד ךיז ןגעלפ ןדיי ךס ַא ,ףיוה ןכעלגינעק ןיא אקווד ןוא עשרַאװ ןיא

 (פסט160+) "רעניד רעכעלגינעקא לוטיט םעד ןעמוקַאב וצ ןעימַאב טלָאמ

 ענעי ןיא ןעמוקעגצונוצ קרַאטש םוסעמוא זיא לויּפַאּפ ןימ ַאזַא תמחמ

 ןעימַאב ךיז טזומעג ךיוא אמתסמ סָאה ןושמש רעטעּפ .תורקפה ןופ ןטייצ

 ןיא ןריציטקַארּפ וצ יירפ טכער ןבָאה וצ ידכ ,לוטיט ןימ ַאזַא ןגעוו
 .,דנַאל ןצנַאג

 "נביא יד ןופ ענייא זיא סָאד -- סונ ָא לָא פ ה מ לש ר * ד

 .ה"י ןט"18 ןופ ןלױּפ ןיא ןטלַאטשעג-םיריוטקָאד עשידיי עטסטנַאסערעט
 טקעדטנַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא רע זיא סנטצעל
 ,ןָאק .ּפ .רגמ ןוא רעבלעג .מ .נ ר"ד :רעקירָאטסיה ייווצ ךרוד ןרָאװעג
 ,ןבעל ןייז ןופ םיטרּפ עקינייא ןענופעגסיוא בָאה ךיא ךיוא

 י'רעטסמַא ןופ טמַאטשעג טָאה ס'ונ ָא לא פ ה מ ל ש ר * ד
 (?01ס0מט5 5210נ0מ 15201065 פץצמ (?)ריאמ ןב קחצי ברה רעטָאפ ןייז .םַאד

 וװ ,יבר ןשילױּפ ַא ןופ ןוז ןעוועג 180108 124842 טפ 1518161 2 101841)

 יו טקנוּפ זַא ,ןייז ןעק סע .טסוװַאב טשינ זיא טרידוטש טָאה סונָאלָאּפ
 םעד ןיא טרידוטש רע טָאה ל או מ ש סונ ָא ל ָא פ רעדורב ןייז
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 טָאה ןיקסנימשָאק טױל .ןדיל טעטיזרעווינוא ןשידנעלָאה ןטמירַאב

 :עמעט רעד ףױא טעברַאירעטקָאד ַא ןבירשעגנָא סונָאלַאּפ המלש

 לוטיט רעד זַא ,וצ רעבָא טיג רע .פעססונמסמ 120001266 66 66

 .,ךעלגעמ ךיוא רעבירעד זיא סע .רערעכיז ןייק טשינ זיא טעברַא רעד ןופ

 זיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא עיצַאטרעסיד יד ןעוו 1796 עטַאד יד זַא

 רָאּפ זיא --- ןענעייל רעטעּפש ןלעוו רימ יוװ --- לייוו ,עיונעג ןייק טשינ

 ,ענליוו ןיא רעטקָאד סלַא קיטעט ןעוועג 1794 רָאי ןרַאפ ןיוש סונָאל

 עכעלטע טימ ןענישרעד זיא עיצַאטרעסיד יד זַא ,ךעלגעמ ךיואי זיא סע

 ,טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב טָאה סונָאלָאּפ יו רעטעּפש רָאי

 דַאּפ .ענליוו ןיא רעטקָאד רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא סונָאלַאּפ ר"ד

 טָאה רע בוא ,רעקידנטײדַאב גונעג ַא ןייז טזומעג טָאה םש סעסונָאל

 "יק ןופ רעטקָאד-ףיוה, ןוא *ץעוי רעכעלגיניק, לוטיט םעד טכיירגרעד

 זַא ,טשיג ללכ טסייה סָאד זַא ,טביירש רע ןעוו ןָאק .ּפ זיא טכערעג ;"גינ

 רעד .ףיוה ןכעלגיניק ןפיוא ןעניפעג טזומעג אקווד ךיז טָאה סונָאלָאּפ

 תועידי עניימ טיול --- טָאה יקסװָאטַאינָאּפ טסוגיױא ווַאלסינַאטס גיניק

 ןיא ןעװעג טשינ ללכ ןענעז עכלעװ ,"רעניד, רעקילדנעצ טַאהעג ---

 "גיניקק טרפב ןוא "רעניד רעכעלגיניק, לוטיט רעד טשינ רעמ ,עשרַאװ

 ןטייהיירפ ןוא ןגעליווירּפ ךס ַא טײטַאב טָאה "רעטקָאד-ףיוה רעכעל

 .ןָאזרעּפ רענעבעגעג רעד רַאפ

 ַא ןעוועג סיוא טזייוו זיא ,דנַאלסױא ןיא ןגיוצרעד ,סונָאלָאּפ ר"ד

 ךיוא ךיז רָאנ ,םינינעידַאפ עשיניצידעמ ענייז ןיא זיולב טשינ החמומ

 גיניק םעד רע טָאה 2 רָאי ןיא .קיטילָאּפ תכלה ןיא טנכייצעגסיוא

 ןרימרָאפער ןגעוו טקעיָארּפ ַא טגיילעגרָאפ יקסװוָאטַאינָאּפ ווַאלסינַאטס

 "רַאפ"ןדיי רעטמירַאב רעד ןכלעוו ןגעוו ,ןדיי עשיליוּפ יד ןופ ןבעל סָאד

 ַא/ ןעוװעג זיא סָאד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה יקצַאשט שועדַאט רעקידייט

 םוצ ."רעדירבטימ ענייז ןופ םרָאפער רעד ןגעו טפירש עקידלכש גונעג

 יד ןיא טנעקעגסיוא טוג ךיז טָאה רעכלעוו ,סונָאלָאּפ טָאה טקעיָארּפ

 "עזרעביא עשיליוּפ ַא ןבעגעגוצ ,ךיירקנַארפ ןיא ןשינעעשעג עשיטילָאּפ

 ןבָאה ןדיי עשיזיוצנַארפ יד עכלעוו טימ ,סעיציטעּפ גנולמַאז ַא ןופ גנוצ

 יד ןוא ךיירקנַארפ ןיא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ טדנעוועג ךיז

 ראוגערג רעקיטילָאּפ ןוא חלג ןשיזיוצנַארפ ןטנַאקַאב םעד ןופ עדער

 .ןדיי יד תבוטל
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 -ילַאּפ רעד ףיוא ןעמָאנ סעסונָאלַאּפ ףיױרַא רעדיוו טמיווש ןכיגניא

 יד ,ָאקשויצשָאק ןופ דנַאטשפיוא רעד ןָא ךיז טבייה סע .ענערַא רעשיט

 ךיוא םכותב ,רעקלעפ עלַא ןעיצוצנײרַא טבערטש טכַאמ ערענָאיצולָאװער

 טייז רעד ףיוא ךיז טלעטש סונָאלָאּפ ר"ד .דנַאטשפיוא םעד ןיא ןדיי יד

 גנוקילײטַאב רעד רַאפ טריטיגַא ןוא הדירמ רעשיקשויצשָאק רעד ןופ

 ןיא רע טָאה 1794 ,תבש ,יַאמ ןט-17 םעד ,דנַאטשפיוא ןיא ןדיי יד ןופ

 ןופ טלַאהניא רעד .דנַאטשפיױא םעד תבוטל עדער ַא ןטלַאהעג לוש רעד

 ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא יז תמחמ ,טנאקאב זדנוא זיא עדער רעד

 -יט ריא .,ןקעװצ:עיצַאטיגַא בילוצ אמתסמ ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא

 0208 8820נ0008 2010מ088 00ץ681018 1011608/1600 268 ;ןעוװעג זיא לוט
 םמוט 17 8)318 1גתסנצט 1704 00 1260 12186181/1000 דמנגמצ

 .עקידנעטשפיוא יד ןפלעה וצ ןפורעג סונָאלָאּפ טָאה עדער ןייז ןיא

 רעשיסור רעד ןופ תוחיצר יד ןופ דליב קידארומ ַא טלָאמ סונָאלָאּפ ר"ד

 -ָאװ ,"םונהיג ןטימ ןכיילגרַאפ טשינ וליפַא סָאד ןעק ןעמ,, סָאװ ,ײמרַא

 -ײּפעג ןרעוו ָאד ןוא עקידניז זיולב טפָארטשַאב ןרעוו םונהיג ןיא; םור

 ."עקידלושמוא ןוא עקידלוש ךיילגוצ טקינ

 טימ ןוא ליפיוו רערעדעי לָאז, :לעּפַא ןטימ עדער ןייז טקידנע רע

 ןעמוקַאב וצ ךיז טסיילפ .אנוש םעד ןרעטש וצ ןעימַאב ךיז ןעק רע סָאװ

 ,טכַאמדנַאל רעד ןסיוו וצ סָאד טיג ןוא ןעגנוגעװַאב ענייז ןגעוו תועידי

 ,ןקיליטרַאפ וצ אנוש םעד ידכ ,ןעלטימ ןעניפעגסיוא ןיוש טעװ עכלעוו

 ןגעוו ךיז טימַאב .טרעכיזרַאפ ןרעוו דנַאל עצנַאג סָאד טעוו םעד ךרוד ןוא

 ,"טנעק ריא ליפיוו םעד

 ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ סונָאלָאּפ ר"ד טָאה דנַאטשפיוא ןכָאנ

 סָאװ .,עיסימָאק-רינימַאזקע ןַא רַאפ ןעמַאזקע ןַא ןבעגעגּפָא םיריוטקָאד
 "וא רעשיניצידעמ רעשיווטיל רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיאי

 ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןשיווטיל םעד ןופ ןרָאסעּפָארּפ ןוא עװַארּפ

 טכער סָאד ןעמוקַאב סונָאלַאּפ טָאה 1798 ףוס .טעטיזרעווינוא רענליוו

 .עירעּפמיא רעשיסור רעצנַאג רעד ןופ חטש ןפיוא ןריציטקַארּפ וצ

 -ילימ טלעפעגסיוא טָאה סע ןעו ,תומחלמ עשינָאעלָאּפַאנ יד תעב
 ר"ד זיא ,עטעדנוװרַאפ לָאצ רעסיורג רעד בילוצ םיריוטקָאד עשירעט

 -עטילימ ןיא רעטקָאד סלַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ 1807 רָאי ןיא סונָאלָאּפ

 :עיצַאנגיסַא 40 ןופ עיסנעּפ ַא טימ ענליוו ןיא לָאטיּפש-טּפיױה ןשיר
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 טרָא ןעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ךיג רָאג טָאה סונָאלָאּפ ר"ד .שדוח ַא לבור

 ,םיריוטקָאד-רעטילימ יד ןשיווצ

 ןזיוצנַארפ יד רַאפ ןפָאלטנַא ןענעז ןסור יד תעב 1812 רָאי ןיא

 ןיא עקנַארק רעװש יד ייב ןסונָאלַאּפ ר"ד טזָאלעגרעביא טכַאמ יד טָאה

 "לעוו ,וװָאקַאסרָאק-יקסמיר לַארענעג ןשיסור םוצ השקב ןייז ןיא .לָאטיּפש

 קרַאטש ךיז טגָאלק ,ןסור יד ןופ רעקקירוצ ןכָאנ טגנַאלרעד טָאה 'וע עכ

 רעד ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תורצ יד ףיוא סונָאלָאֿפ

 .1820 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא סונָאלָאּפ ר"ד .טייצ ועקיזָאד

 טָאה רעכלעוו ,רעדורב ַא ךָאנ טַאהעג טָאה סונָאלַאּפ המלש ר"ד

 ,(9810361 20108ט5 1:206069 ס ונ ָא לָא פ ל א ו מ ש ןסיײהעג

 טָאה עיצַאטרעסיד יד .דנַאלָאה ןיא ןדייל ןיא טרידוטש טָאה רעכלעוו

 .05 ץנמפטס0106 118:06100101 ?ץקנפ תטסנגז :עמעט רעד ףיוא ןבירשעג 'וע

 רשפא עטיל ןיא רע טָאה טריציטקַארּפ ,15 ןטייז ,1779 ,81 1 ץס{{ 0

 טקיטעטשַאב טכַאמ עשיסור יד טָאה 1798 רָאי ןיא .ענליוו ןיא עקַאט

 טצעזַאב סונָאלַאּפ לאומש ר"ד ךיז טָאה רעטעּפש .לוטיט-רעטקָאד ןייז

 .ןָאגרָאמס ןיא

 יד וצ .עשרַאװ ןיא רעטקָאד -- ר ע ג נ יז על ש ש ר ע ה

 'עלש וצ ךָאנ טמוק םיריױטקָאד עשידיי עטנכערעגסיוא רעירפ ןיוש

 -ורג ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,ןביירש םירוקמ יד ןכלעוו ןגעוו ,רעגניז

 טָאה סע ןעמעװ וצ ,טמַאיקעלַאשרַאמ סָאד .,ןדיי ןשיוצ קיטקַארּפ עס

 ,עשרַאוו ןיא טייקנייר ןוא גנונעדרָא רעד רעביא החגשה יד טרעהעג

 עיזיווער יד ןריפוצכרודַא 1781 רָאי ןיא ןבעגעגרעביא ןרעגניזעלש טָאה

 ןדעי ןבעגעגרעביא ןוא טניוװעג ןבָאה ןדיי עכלעוו ןיא ,רעזייה יד ןופ

 .עקנַארק עשידיי לָאצ רעד ןגעוו טכירַאב ַא גָאט
 (1 0606 פסטס;מגסאמ) ם ײ ה נ ר ע ב ָא ס ע װ ע ל ר * ד

 ןטייצ עשיסיירּפ יד ןיא .ןזױּפ ןיא רעטקָאד ןעוועג 1792 רָאי ןיא זיא

 ,זיירק רעווָארגנעװ ןיא קיזיפזיירק ןרָאװעג רע זיא

 ןיא .(ןלױּפ-סיױרג) ץינעשזבָאל ןיא ןריובעג -- ש ר יה ףל ַָא װ

 טָאטש רעשטייד רעד ןיא טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב רע טָאה 1779 רָאי

 126 םהסעמסנע10101 205 2101 6246- :עיצַאטרעסיד ַא ןבירשעגנָא ןוא ןסיג

 .1779 40 28 ןטייז ,6, 1לק םנגטמג



 עשידיי יד ןופ ענַאל ענעלטנער יד
 םירױטקַאד

 ןקילָאמַא םעד ןיא םיריױטקָאד עשידיי יד ןופ עגַאל עכעלטכער יד

 ,ןצעזעג ענײמעגלַא יד ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא ,ךעלדנעטשרַאפ ,זיא ןליױּפ

 ןלױּפ ןיא ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס-שיניצידעמ יד טרילוגער ןבָאה סָאװ

 רעכעלטכער רעד טימ ןענָאקַאב ךיז ןליוו רימ רעדייא זַא ,טסייה סָאד

 םעד טימ ןענָאקַאב ללכב ךיז רימ ןזומ ,םיריוטקָאד עשידיי יד ןופ עגָאל

 ,ןעגנוגנידַאב עכעלטכער יד טימ ןוא ןלױּפ ןיא ןיצידעמ רעד ןופ בצמ

 ,טיבעג םעד ףיוא טשרעהעג ןבָאה סָאװ

 םעד ןיא בצמ םעד טריזירעטקַארַאכ טלוב גונעג רעבָא ,ץרוק רעייז

 קעשיצנַארפ ר"ד עיצילַאג ןיא קיזיפיזיירק רעטשרע רעד ןליױּפ ןקילָאמַא

 ךיז ןענעקַאב ןכָאנ ,רע טביירש 1772 רָאי ןופ טכירַאב ןייז ןיא .קול עד

 -ַאג םענעמונרַאפ ךיירטסע ךרוד טשרָאקַָא םעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד טימ

 :עיציל

 גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ןעגנונעדרָאמוא ענעדישרַאפ יד ןשיווצע

 רעד ןעוועג ךייש זיא סָאװ ,סָאד ןעמונרַאפ טרָא עטצעל סָאד טשינ טָאה

 ןבָאה ,טייהיירפ רעגולק טשינ רעד ןופ ןפַאלקש יד ,ןקַאילָאּפ יד .ןיצידעמ

 -עג טשינ ,טנוזעג ןוא ןבעל םענעגייא רעייז ףיוא טקוקעג טשינ ,וליפַא

 ,"ןרירנָא (טייהיירפ יד) יז טלָאװ

 זַא ,קול עד קיזיפ םעד ןופ גנוטּפיוהַאב יד קיטכיר רעייז זיא סע
 ירַאטינַאס יװ ןגַארפ עכלעזַא ןיא גנוריגער רעד ןופ ךיז ןשימ טשינ סָאד
 -יא רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןענַאטשעג זיא ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה
 טָאה סָאװ ,תורקפה טגָאזעג קיטכיר רעדָא ,טייהיירפ רענעבירטעגרעב
 רָאנ טָאה טייהיירפ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .ןלױּפ ןטלַא ןיא טשרעהעג
 םיצירּפ יד :עטריגעליװירּפ יד רַאפ ,ןטכיש עסיוועג רַאפ טריטסיזקע
 -ץירּפ ןייא ןופ טכער סָאד ,יָאטעװ םורעביל, סָאד .עכעלטסייג יד ןוא
 -ַאב ענעמונעגנָא עלַא ןרילונַא ןוא גנוציז-םייס יד ןסיירוצפיוא טַאטוּפעד
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 -ָאד רעד ןופ קורדסיוא רעטסטלוב עמַאס רעד ןעוועג זיא סָאד --- ןסולש

 יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .םיצירּפ ןופ טייהיירפ רעטצענערגַאבמוא רעקיז

 "ערגַאבמוא םעד ןיא טקירדעגסיוא ךיוא ךיז טָאה "טייהיירפ;, עקיזָאז

 ,םירעוּפ יד טכענק ענייז רעביא ןקיטלעװעג וצ ץירּפ ןופ טכער ןטצענ

 ,ץירּפ םוצ טרעהעג טָאה ןלייטרוא:טיוט ןגָארטוצסױרַא טכער סָאד וליפַא

 רעייז רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא זַא ,ָאזלַא רעדנווו ןייק טשיג

 -עדישרַאפ ןופ םינינע יד ןיא הכולמ רעד ןופ גנושימניײרַא רעכַאװש

 -רעטניא ןייק ןריטסיזקע טנעקעג טשינ ךיוא טָאה --- רעטקַארַאכ םענ

 ןיא ,רעטקַארַאכ ןשיניצידעמ ןופ םינינע יד ןיא גנוריגער 'ועד ןופ ץנעוו

 ןַארַאפ טשינ זיא סע זַא ,ןרעו טכַארטַאב ָאד ףרַאד ייר רעטשרע רעד

 סָאװ ,טכַאמ ערַאטינַאס ןוא עשיאיײצילָאּפ-שיניצידעמ םוש ןייק ןעוועג

 טשינ זיא סע .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייהטנוזעג רעד רַאפ ןגרָאז לָאז

 יד ןרילוגער דנכערּפשטנַא לָאז סָאװ ,ץעזעג ךעלטייהנייא ןייק ןעוועג

 ענעדישרַאפ ןבעגסױרַא טגעלפ ךיז רַאפ טָאטש עדעי .עגַארפ עקיזָאד

 -עג טיהעגּפָא דימת טשינ רעבָא ןענעז סָאװ ,ןצעזעג ןוא ןטפירשרָאפ

 -עג ןקרעמ ךיז ןזָאל טרעדנוהרָאי ןט-אטז1ז ןופ ףוס םייב טשרע .ןרָאװ

 ערַאטינַאס יד ןיא גנונעדרָא עסיוועג ַא ןעגנערבוצניירַא ,ןצנעדנעט עסיוו

 ,דנַאל ןופ ןשינעטלעהרַאפ עשיניצידעמ ןוא

 ןופ ךעלקערב ןוא ךעלקיטש יד טימ ןענעקַאב ךיז ןעייג רימ רעדייא

 ןטשרע םוצ יאדכ זיא ,טיבעג ןרַאטינַאס-שיניצידעמ ןפיוא גנובעגצעזעג ַא

 -,בצמ םעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז
 ןיא ןבעל עשילױּפ סָאד טגלָאפרַאפ טָאה סָאװ ,גָאלּפ עטשרע יד

 ןופ ,םיריוטקַאדסרעשופ ןופ גנוציילפרַאפ יד ןעוועג זיא ,ןטייצ ענעי

 ,דנַאלסױא ןופ ןעמוק ייז ןגעלפ ךעלנייוועג ?ןעמענ ךיז ייז ןגעלפ ןענַאוװ

 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןייז לָאז ןַאמרעגנוי ַאזַא זַא ,ןעוועג גונעג זיא סע

 ךיז לָאז רע ידכ ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןופ רערעהוצ ַא סרעטסעמעס

 ןוא קנַארפ ןוא ןיצידעמ-תוכלה ןיא החמומ ןצנַאג ַא רַאפ ןטלַאה ןיוש

 ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןיא .ןשטנעמ ןקילגמוארַאפ ןוא ןריציטקַארּפ יירּכ

 ןגעו עקַאט רימ ןענעייל 1511 רָאי ןופ טעטיזרעוװינוא רעוועקַארק םעד

 -טימ ןעמונעגנָא ןרעוװ קיטייצכיילג ןוא ,סרעשופ ןופ גָאלּפ רעקיזָאד רעד

 זומ -- ןעלטימ יד .םיריױטקָאד עטקידנערַאפ טשינ עקיזָאד יד ןגעק ןעל
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 בור סָאד ןענעז סָאד .עגנערטש ןייק טשינרָאג ןענעז --- ןייז הדומ ןעמ

 -יא טרעוו ךערברַאפ רעד ביוא ,ךיז ןרעסערגרַאפ עכלעוו ,ןפָארטש-טלעג

 ףיוא ןייז רבוע לָאמ עטירד סָאד ןצימע ןּפַאכ םייב טשרע .טרזחעגרעב

 -קַארַאכ ייברעד זיא סע .ןעלטימ עגנערטש ןעמונעגנָא ןרעו ,דלוש רעד

 ,ןיצידעמ ןופ ןטנעדוטס ןעוועג ןענעז סרעשופ עקיזָאד יד זַא ,שיטסירעט

 רַאפ ןטלַאהעג ךיז דנַאלסױא ןיא טלַאהפיױא ןצרוק ַא ךָאנ ןבָאה סָאװ

 -עמ ןופ טָאברַאפ ןפיוא לָאמ 3 ןייז רבוע רַאפ ,ןריציטקַארּפ וצ קיאעפ

 ףָארטש יד טָארדעג ןטנעדוטס עקיזָאד יד טָאה קיטקַארּפ רעשיניציד

 ,טעטיזרעווינוא םעד ןופ ןרעו וצ טרעטייוורעד

 רדסכ רימ ןענעייל ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעד ןופ ףוס עמַאס ןזיב

 הנחמ ַא; .סרעשופ עקיזָאד יד ןפַאשרַאפ סע עכלעוו ,תורצ יד ןגעוו

 ןיא רימ ןענעייל -- א"א רעקײטּפַא ,סרעשדלעפ ,םיריוטקָאד עטשרמולכ

 -- ןלױּפ ןיא טסניד:סטייהטנוזעג םעד ןריזינַאגרָאער וצ טקעיָארּפ ַא

 ייברעד ,ךיז טרעסערגרַאפ לָאצ רעייז ןוא טָאטש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 רעלופ ןיא ןריציטקַארּפ יז ,טכַאמ םוש ןייק וצ ללכב טשינ ךיז ייז ןדלעמ

 ַא ןבָאה ייז ,טנַאה רעד ןיא עווטירב ַא רעדָא ,טעצנַאל ַא טימ טייקרעכיז

 ןטימ ךיז ייז ןצונַאב קידהפצוח ןוא ליומ ןיא רעטרעװ עשינײטַאל רָאּפ

 -צג טשינ ןבָאה ייז םגה ,םיריוטקָאד-עיגרוריכ רעדָא -ןיצידעמ ןופ לוטיט
 ,"עימעדַאקַא םוש ןייק ןוא לוש םוש ןייק טקידנע

 ךיז ףרַאד ןעמ .ןדיי טנכעררַאפ טפָא ןרעװ סרעשופ עקיזָאד יד וצ
 --- םימעט-ץנערוקנָאק לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה ָאד זַא ,ןייז יועשמ |

 -טסירק יד ,תוכאלמ-לעב עשידיי וצ גוצַאב ןיא סָאװ ,ןוויטָאמ עבלעז יד
 . ףוטּפ טימַאב ךיז ןבָאה ,ןכעצ ענעגייא ןיא טריזינַאגרָא ,תוכאלמ-לעב עכעל
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןפוא םעד ףיוא ץנערוקנָאק רעשידיי רעד ןופ ןרעוו וצ
 טנעקעג ןבָאה ייז םגה ,סרעשופ סלַא ןגירשרַאפ תובאלמ-לעב עשידיי
 ,ןייז רעשמ ךיז ןעמ ףרַאד ,עבלעז סָאד .סעיצַאקיפילַאװק עטסעב יד ןבָאה
 סלַא ןגירשרַאפ ןרעװ עכלעוו ,םירױטקָאד עשידיי ףיוא ןעוועג לח זיא
 טנורג רעסיוועג ַא זַא ,ןייז הדומ ָאד ןעמ זומ ךעלדנעטשרַאפ .סרעשופ
 טזָאלעגוצ טשינ ןדיי טָאה ןעמ סָאװ ,טימרעד טריטסיזקע טָאה וַאפרעד
 -עג גנודליב יד ָאזלַא טָאה לײט ַא .ןלוש:ךיוה יד ףיוא םוידוטש םוצ

 ,קיטקַארּפ רעד ןופ טּפעש
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 ןריציטקַארּפ סָאװ ,ןדיי ףיוא .סעגַאלקנָא עטפָא עקַאט ןענעייל רימ |

 ,ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא

 טרעױדַאב עװט/זדוװעיָאװ רערימָאדנַאס ןופ עיסימָאק-סגנונעדרָא יד

 ןדיי ןופ ןברק ַא טײקמערָא בילוצ ןלַאפ סָאװ ,םירעוּפ יד ןופ בצמ םעד

 טסָארּפ ןפורעגנָא טרָאּפַאר םעד ןופ רבחמ םעד ךרוד ןרעוו עכלעוו ---

 ,"םיבצק, טושּפ

 רימ ןענעײל טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ טנעמוקָאד ןרעדנַא ןַא ןיא

 ןופ רעביא ךיז ןגָארט עכלעוו ,רעערבעה ןוא רעיעבעלּפ ,ןעיורפ,, ןגעוו

 ױקַא רעדָא ,ןיצידעמ ייז ןריציטקַארּפ ָאד ןוא ןײרַא טָאטש ןיא ףרָאד

 ןפערט ייברעד ןוא טנרעלעג טשינ לָאמ ןייק ןבָאה ייז עכלעוו ,עירעש

 ,"ןלַאפ-טיוט טּפָא

 ךעלנייוועג ןעמ טגעלפ -- ןעעז רימ יוװ --- עכלעוו וצ ,סרעשופ יד

 ןרַאנוצּפָא יו לטימ ןקיטרַאנגיײא ןַא טַאהעג ךָאנ ןבָאה ,ןדיי ןענעכערוצ |

 -קע טשינ טלָאמעד ךָאנ ןבָאה סעיפַארגָאטָאפ ןייק יו ױזַא ,םלוע םעד

 -רַאפ ךָאנ ןעמָאלּפיד טימ רחסמ םעד רַאפ דלעפ ַא ןעוועג זיא ,טריטסיז

 ,סרעשדלעפ ןוא םיריוטקָאד ענעברָאטש

 טטלצנייארַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יו

 -ידעמ ןופ עגַארפ רעד ןיא גנונעדרָא עסיוועג ַא ןעגנערבוצניײרַא ,ןווורּפ

 ,ןלױּפ ןיא ןיצ

 -ַאװוק טשינ זַא ,ןטיהרַאפ טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןעלטימ יד ןופ סנייא

 רעשיניצידעמ טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז ןלָאז ןענָאזרעּפ עטריציפיל

 ןלָאז ןריציטקַארּפ סָאװ יד עלַא זַא ,גנונעדרָארַאפ יד ןעוועג זיא ,קיטקַארּפ

 ערעדנוזַאב יד ןופ ןטעטלוקַאפ עשיניצידעמ יד רַאפ סנעמַאזקע ןבעגּפָא

 ,ןלושכיוה

 רעװעקָארק רעטנַאקַאב רעד ןבעגעגּפָא ,לשמל ,טָאה ןעמַאזקע ַאזַא

 "עקָארק םעד רַאפ 1723 רָאי ןיא ,אראהאלאק ןרהא דיי רעד ,רעטקָאד

 -סיוא אראהאלאק רייד םעד ןעמ טָאה ןעמַאזקע ןכָאנ .טעטיזרעווינוא רעוו

 "עג יד טָאה רע זַא ,טסעפ טלעטש סָאװ ,גנוקיטעטשַאב ַא טלעטשעג

 ,ןיצידעמ תוכלה ןיא טייקטינעג עקירעה

 רָאי ןופ שזעימיזַאק ןַאי ןופ גנונעדרָארַאֿפ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סעו
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 סָאװ ,ןענָאזרעּפ עקיזָאד יד רָאנ ןריציטקַארּפ וצ טביולרעד סָאװ ,8

 ,ןטעטיזרעווינוא עשילױטַאק ףיוא ןעמָאלּפיד ןעמוקַאב ןבָאה

 ןבילברַאפ ערעדנַא ךס ַא יו טקנוּפ רעבָא זיא ץעזעג עקיזָאד סָאד

 ,ריּפַאּפ ןפיוא

 עיפַארגָאנָאמ רעכעלריפסיוא רעד ןופ רבחמ רעד ,ןַאבַאלַאב .פָארּפ

 ןייא ןגעוו זיולב רעביא טיג ,עקָארק ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רעביא

 -רַאװ .טעטיזרעווינוא םעד ךרוד רעטקָאד ןשידיי ַא ןרינימַאזקע ןופ טקַאפ

 ,טנַאקַאב טשינ ןטקַאפ עכלעזַא רעמ ןענעז ךעלנייש

 -טָאטש ערעדנוזַאב יד דצמ רימ ןעעז ץנערעגניא ערעקרַאטש ךס ַא

 ,ץעזעג ןשטייד ןפיוא טריקָאל ןעוועג ןענעז סָאװ ,טעטש יד ןיא .ןטַאר

 ןטמַא-טַאר יד וצ טרעהעג טכיזפיוא עשיניצידעמ-רַאטינַאס יד טָאה

 ןטַארטָאטש יד ןופ ןסולשַאב יײר עצנַאג ַא טנַאקַאב זדנוא ןענעז סע

 ,ײצילָאּפ רעשיניצידעמ ג"א רעד ןופ ןגַארפ טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ

 טריטסיזקע טרעדנוהרָאי ןטי-אטז ןיא וליפַא ןבָאה טעטש לייט ַא ןיא

 ."רעקיזיפ, ןפורעג ,םיריױטקָאד-טָאטש

 ןיא ןטַארטָאטש יד דצמ ץנערעגניא רעד ןופ ליּפשיײיב ןשיסַאלק ַא
 ןוױּפ טָאטש רעד ןופ געליװירּפ רעד זדנוא טיג ןיצידעמ ןופ ןגַארפ יד
 ןבַאגפיוא יד יונעג טמיטשַאב טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד .1646 רָאי ןופ
 -נוגנידַאב עשיניצידעמ-רַאטינַאס יד ןופ עגַארפ רעד ןיא טָאטש רעד ןופ
 ַא טעדליבעג טרעוו םינינע יד טימ ןריפוצנָא ידכב .טָאטש רעד ןופ ןעג
 -ױטקָאד יד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,םויגעלָאק סעשיניצידעמ לעיצעּפס
 זיא םויגעלָאק םעד ןופ שארב .לושכיוה ַא טקידנעעג ןבָאה עכלעוו ,םיר
 סָאד רעהעג םויגעלָאק ןופ ץנעטעּפמָאק רעד וצ .ןַאקעד ַא ןענַאטשעג
 רעד ןוא ןיצידעמ רעד וצ ךייש ןענעז עכלעוו ,ןגָארפ עלַא ןעלדנַאהַאב
 רעביא טכיזפיוא יד ,סנעמַאזקע ןריפכרודַא ,טייהטנוזעג רעכעלשטנעמ
 ,המודכו ןגרוריכ ןופ גנוקיטעטשַאב יד ,ןקײטּפַא יד

 -ידעמ ןופ טכער סָאד רעטייוו טצענערגַאב געליווירּפ רעקיזָאד רעד
 -כיוה ַא טקידנעעג ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד וצ רָאנ קיטקַארּפ רעשיניצ
 רימ ןלעװ םעד ןגעוו :געליווירּפ רעד ךיז טמענרַאפ ןדיי טימ ךיוא .לוש
 ,רעטייוו ןביירש רעבָא

 "ורעג ױזַא ןעמוקעגפיוא טרעדנוהרָאי ןט-צט111 ןיא ןענעז סע ןעוו
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 -לעו ,(גנונעדרָא רעטוג ןופ סעיסימָאק) סעיסימָאק-סגנונעדרָא ענעפ

 ךיוא ךיז ייז ןבָאה ,ןעמרָאפער ןוא ןעגנורעדנע ךס ַא טריפעגנייא ןבָאה עכ

 יייב סלַא ,רעטקַארַאכ ןרַאטינַאס-שיניצידעמ ןופ ןגַארּפ טימ ןעמונרַאפ

 -רעד עכלעוו ,עיסימָאק-סגנונעדרָא רענזיוּפ יד ןעגנערב רימ ןענעק ליּפש

 טשינ ןרָאט יז זַא ,ןײרַא טָאטש ןיא ןעמוק סָאװ ,םיריױטקָאד עלַא טנָאמ

 -סיגַאמ ןיא ןלעטשרָאפ טשינ ןלעװ ייז ןמז-לכ קיטקַארּפ ןייק ןבייהנָא

 .ןזײװַאב-עיצַאקיפילַאװק ןייק טַארט

 טָאה טייקרעכיז רענײמעגלַא רעד רעביא החגשה יד ווו ,עשרַאוװ ןיא

 -עג רעכעלטנפע רעד רַאפ גרָאז יד ךיוא טָאה ,קעלַאשרַאמ םוצ טרעהעג

 קעלַאשרַאמ םעד ןופ גנונעדרָארַאפ עטשרע יד .םיא וצ טרעהעג טייהטנוז

 ,טמיטשַאב גנונעדרָארַאפ יד ,1784 רָאי ןופ טנַאקַאב זיא עגַארפ רעד ןיא

 -עררַאפ ךיז ןפרַאד ןטסילוקָא ,ןרעשוקַא ,ןטסיטנעד ,םיריױטקָאד עלַא זַא

 -קָאד ייב ךיז ןרינימַאזקע ןוא עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ רעד ןיא ןרירטסיג

 -בישעג רעד ןופ .ןעמיטשַאב טעװ טמַאיקעלַאשרַאמ סָאד עכלעוו ,םיריוט

 "ידיי זַא ,טסוװַאב זדנוא זיא עשרַאװ ןיא םיריױטקָאד עשידיי יד ןופ עט

 ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא דרָאקַא שַאילע ר"ד ,לשמל ,יוװ ,םיריוטקָאד עש

 "יזָאד רעד ןפרָאװעגרעטנוא עקַאט ךיז ןבָאה ,עשרַאװ ןיא טריציטקַארּפ

 ױטקָאד עקידנכערּפשטנַא יד ייב טרינימַאזקע ךיז ןוא גנונעדרָארַאפ רעק

 ,םיר

 "יישרעד עטנַאסערעטניא ןַא ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל ןטייצ ענעי ןיא

 ,םירױטקָאד עשידיי יד עימָאנָאטױא רעביא טזָאל טכַאמ יד סָאװ ,גנונ

 ,םירױטקָאד עשידיי טכַאמ ריא ןופ לייט ַא ןגָאז וצ ױזַא רעביא טיג יז

 .יורטוצ טָאה יז עכלעוו וצ

 טרָאד .ןילבול ןיא ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל לַאפ רעטנַאסערעטניא ַאזַא

 רייד .סילַאטיװ םייח רָאטקָאד רעשידיי רעטמירַאב רעד טקריוו ןוא טבעל

 "יא רעטמירַאב רעד ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,סילַאטיװ סקילעפ םייח

 ןרינימַאזקע וצ טכער סָאד טמוקַאב ,ָאטלַאטנָאמ החּפשמ רעשינעילַאט

 רעשיניצידעמ טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא םיריוטקָאד ךיז ןפור סָאװ ,ןדיי יד

 "ינוא זיא טשינ ןכלעו ףיוא ןבָאה ייז יצ ,ןשרָאפסיױא ןוא קיטקַארּפ

 ,םָאלּפיד-רעטקָאד םעד ךיז ןברָאװרעד טעטיזרעוו

 ןופ עגַאל רעכעלטכער רעד ןופ עגַארפ רעד ןיא טרָא רעדנוזַאב ַא



 29 - עטנישענ ןעֿגטיפַאֹל

 -קָאד עשידיי ןופ קיטקַארּפ ןופ עגַארפ יד טמענרַאפ םיריוטקָאד עשידיי

 רעביירש עשיטימעסיטנַא ןגעוו לקיטרַא םעד ןיא ,ןטסירק ייב םיריוט
 -עגנָא ךיא בָאה ןלױּפ ןקילָאמַא םעד ןיא םיריױטקָאד עשידיי יד חכמ
 ןטערטעגסױרַא ףרַאש רעייז ןענעז רעביירש עשיטימעסיטנַא זַא ,ןזיוו

 ,ןטסירק ייב קיטקַארּפ רעייז ןגעק סרעדנוזַאב ,םיריוטקָאד עשידיי ןגעק

 ןיא ןטסירק ייב ןריציטקַארּפ טשינ ןלָאז ןדיי זַא ,טָאברַאפ ןייק

 ימעסיטנַא יד ןופ עיצַאטיגַא רעד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא זיא ,ןליוּפ

 --- ןסייוו רימ יװ --- לייוו ,ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טשינ רעביירש עשיט

 -עמ ןגעוו גנובעגצעזעג ענײמעגלַא ןייק ןליוּפ ןיא ןעוועג טשינ ללכב זיא

 ערעדנַא ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש ענײמעגלַא יד ,ןגַארפ-ןיציד

 -יױּפ יד ףיוא גנוקריוו ןייק ןָא ןביילב טנעקעג טשינ רעבָא טָאה ,רעדנעל

 רעד .ןטסירק ייב קיטקַארּפ יד ןדיי ןטָאברַאפ ןופ ןיז ןיא טעטש עשיל

 עגַארפ רעד ןגעוו טביירש רעטול ןיטרַאמ םזיטנַאטסעטָארּפ ןופ רעדנירג

 ןביג סָאװ ,ןדיי יד, :ןטסירק ייב םיריוטקָאד עשידיי ןופ קיטקַארּפ ןופ

 -עייז ןכיורבעג עכלעוו ,ןטסירק יד םוא ןעגנערב ,םיריױטקָאד רַאפ ןָא ךיז

 ,טימרעד טָאג ןעניד ייז זַא ,ןעניימ (ןדיי יד) ייז לייוו ,ןעניצידעמ ער

 ,"םייהעג םוא ייז ןעגנערב ןוא ןטסירק יד ןגָאלּפ ייז סָאװ

 ןיא סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעניוו םעד ןופ טעטלוקַאפ עשיניצידעמ יד

 רעצנַאג רעד ןיא טנַאקַאב םיריוטקָאד עשידיי עטמירַאב יד ךרוד טנייה

 ןדיי יד, בירשעג (1611 רָאי ןיא) קירוצ רָאי 300 טימ טָאה ,טלעװ

 -עמ ערעייז ךרוד ןעגנערבוצמוא טעטכילפרַאפ ןצעזעג ערעייז ךרוד ןענעז

 ,"טסירק ןטנעצ ןדעי ןעניציד

 טעװ טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד ןופ גנואיצַאב ןימ ַאזַא ייב

 עשיגָאלָאעט עשינַארעטול יד ןופ גנוניימ יד ןשודיח טשינ ןיוש זדנוא
 דניז ַא ןיא סע עכלעוו טול ,גרעבנעטיוו ןוא קָאטסָאר ןיא ןטעטלוקַאפ
 -עטש עקיזָאד יד ,ןקנַאוק ןכעלטסירק ַא וצ רעטקָאד ןשידיי ַא ןפור וצ
 יד ןלייה םיריױטקָאד עשידיי יד זַא ,טימרעד טעדנירגַאב טרעװ גנול

 טלייהעגסיוא טשינ טסירק ןייק ןעק ללכב זַא ןוא ףושכ ךרוד עקנַארק

 זַא ,"המכחק עטנַאקַאב יד טכַארבעג טרעוװ ףוס םוצ ,דיי ַא ךרוד ןרעוו
 ןטנעצ ןדעי ןענעגרהוצקעװַא טעטכילפרַאפ ןיד ןשידיי ןטיול ןענעז ןדיי

 ,טסירק
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 -ידיי יד יבגל ןעגנואיצַאב עכלעזַא טשרעהעג ןבָאה ןעמעב ןיא ךיוא

 "ַאפ רעשיניצידעמ רעגַארּפ רעד ןופ טייקיטעט-טּפיױה יד ,םיריוטקָאד עש

 -יטקַארּפ טשינ ןלָאז ןדיי זַא ,ןבעג גנוטכַא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעטלוק

 | ,ןטסירק ייב ןריצ

 עשידיי יד ןגעק רעביירש ןופ ןעמיטש עשיטימעסיטנַא יד רעסיוא

 ףיוא --- ןעזעג ןביוא ןבָאה רימ יװ --- טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד

 ןופ ןלַאפ עטלצנייארַאפ ןליוּפ ןיא ןַארַאפ ןענעז ,ןפוררַאפ וצ ךיז ןעמעוו

 ייב ןריציטקַארּפ וצ טרעװרַאפ טרעװ ןדיי וו ,רעטקַארַאכ ןשידירוי

 ,ןטסירק

 "רָאי ןטיצטזז ןופ געליווירּפ רענזױּפ ןטנָאמרעד-רעירפ םעד ןיא

 ייב זיולב ןריציטקַארּפ ןגעמ ןדיי זַא ,ןבירשעג שוריפב טייטש טרעדנוה

 ,ענעגייא

 "ַאב ןגעוו טרעדנוהרָאי ןט-אטזז ןיא רימ ןענעייל קצָאלּפ ןיא ךיוא

 "נא ןייק ,ןטסירק ייב קיטקַארּפ רעד וצ ןדיי ןביולרעד וצ טשינ ןעגנואימ

 "רעד סָאװ טימ .ןַארַאפ טשינ ןענעז עיצקַא ןימ ַאזַא ןופ ןרוּפש ערעד

 ,טקַאפ םעד טכַא ןיא ןעמענ ןפרַאד רימ זַא ,ןכער ךיא ?סָאד ךיז טרעלק

 -עג שינעמכַאפ ןיא טײקמערָא עקידארומ ַא טשרעהעג טָאה ןלױּפ ןיא זַא

 ןסיורג ןייק ןבָאה טנעקעג טשינ ךיוא טָאה רעבירעד .רעקידעמ עטלוש

 ,ןטסירק ןשיווצ ןריציטקַארּפ וצ ןדיי ןטָאברַאפ וצ עיצקַא ןַא גלָאפרעד

 ;םירוקמ עטסקיטכיוװ יד
 (61601016: 182408 161:218108 1410168ש008 ן0181360.

 21. וטםשטנמסיא8161: 14)68116 206 0720106600 10660צץ02מצעג,

 213 180212024: 297021 דרש 1412040616 1 תה 142211016120.
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 ןשיווצ טייקמורפ ןוא תוסרוקיּפַא
 םירױטקָאד עשידיי

 ןופ רעייטשרָאפ עקיצנייא יד ןעוועג ןענעז םיריוטקָאד עשידיי יד
 רעשידיי ַא ןעו ןטלעז .סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנודליב רעכעלטלעוו
 ןכלעו וצ ,טעטיזרעווינוא ןפיוא עיפָאזָאליפ טרידוטש טָאה ןַאמרעגנוי
 סע וו טרָאד וליפֲא ,טנייה יװ רערעווש ךס א ןעוועג זיא טירטוצ רעד
 טנעקעג רע טָאה סָאװ ,סנקירעביא .?סוזוַאלק סורעמונ, רעד ןַארַאפ זיא
 טָאה ןלוש ענײמעגלַא ןיא רערעל ןייק ?עיּפָאזָאליּפ טימ שיטקַארּפ ןָאט
 ןעוועג רעניצידעמ יד ןענעז עקַאט רעבירעד .ןייז טנעקעג טשינ ךָאד רע
 -ידיי רעד ןיא ןסיוו ןוא טכיל טכַארבעגנײרַא ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד
 טימ ,רעלק םעד טימ ןפמעק וצ סיוא ייז טמוק עקַאט רַאפרעד .סַאג 'ועש
 -גדיי ןשיסקָאדָאטרָא םעד ןופ ךַאװ רעד ףיוא טייטש רעכלעוו ,להק םעד
 -ידיי יד ןשיווצ ןפמַאק ענעדישרַאפ ּפָא ךיז ןליּפש עקַאט רעבירעד ,טוט
 ןופ זױלב טשינ המקנ טמענ להק רעד .,להק םעד ןוא םיריוטקָאד עש
 ,עטיוט ןופ ךיוא רָאנ ,עקידעבעל

 -יסַא רעטקַאד רעשידיי רעד .ןגָארּפ ךס ַא םורַא טמענ ףמַאק רעד
 ןענעז ןטנעילק ענייז זַא טרפב ,עגעלָאק ןכעלטסירק ןייז וצ ךיז טרילימ
 -ידיי רעד .ןטסירק ,סָאמ רעקידנגיוורעביא רעד ןיא לָאמליײט רעדָא ,ךיוא
 -לעוו ,גנודיילק עבלעז יד טגָארט רע ,דרָאב יד ךיז טלָאג רעטקָאד רעש
 ןביירש וצ סיוא םיא טמוק סע ,םיריױטקָאד עכעלטסירק יד ןגָארט סע עכ
 -ןַא יד ךָאנ ענייא טכערב רע :טרָאװ ןייא טימ .א"א תבש םוא ןטּפעצער
 -נַאלרעטרעדנוהרָאי רעד ךרוד טקילײהעג ןענעז סָאװ ,םיניד יד ערעד
 ,עיצידַארט רעג

 "רשיה בק, םעד רפסירסומ ןייז ןיא ךיז טגָאלק רעװָאנַאדײיק ןעוו
 איו ױזַא ןָאטיג ןָא ןיאייג סָאװ טייל ליפ, ףיוא טרעדנוהרָאי ןט"18 ןופ
 ףיוא רבוע אייז ןינעז טימרד ןוא דרעב איד ךיז ןילָאג ןוא תומוא איד
 ףניפ ןידנַאה רפ זיא ןישנעמ םעד ןופ דרָאב רד אייב םורָאװ ,ןוואל ףניפ
 בייח זיא קע ןכילטיא ףיוא ןוא ,שיוא טנכער ארמג איד איוו ױזַא ,ןיקע
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 םגה ,רעקידעמ עשידיי יד לכ-םדוק רע טניימ --- ,"וואל ןירעדנוזעב ןייא

 -עגפיוא ןייק טלעפעג טשינ טלָאמעד ןיוש ןבָאה םיריוטקָאד יד: רעסיוא

 .עטרעלק

 םיא טגערפ ןעמ זַא, יאמלה ,םלוע םעד ךיוא טרסומ רעװָאנַאדיײק

 סָאװ סָאד ."םילרע איד ןופ ןימָאנ ןייא ףיוא ךיז רע טנענ ,טסייה רע איוו

 -- רעניצידעמ לכ-םדוק רע טניימ ָאד זַא ,ךיז טײטשרַאפ --- ןדיי לייט ַא

 ןייא זיא רע ביוא טינ טסייוו ןעמ שאוו, (*םישובלמ עכעלטסירק טגָארכ

 טקנירט ןוא תופירט טסע ןוא לשכנ טרעװ רע זַא וצרעד טגנערב ידוהי

 ,"ךסנ ןיי

 לארשי ללכ םעד וצ קזיה םרוג; זיולב טשינ זיא גנולדנַאה ןימ ַאזַא

 ."הלואג יד בכעמ זיא רעכלעזַא ןעד ו"ח

 ַא וצ ךָאנ טמוק לארשי ןיא עקידניז יד ןופ םיאטח עלַא יד וצ
 ."םילרע יד ןופ תונושל יד ןיא,; רעדניק יד ןענרעל סָאד ,דניז עיינ

 "יא ןַא טָאה ,רעװָאנַאדײק סָאװ ,רוד ןגנוי םוצ תונעט עבלעז יד

 -רעד זיא םיא וצ ךיוא ,סילַאסנַאװַארּפ דוד ןעמָאנ ןטימ דיי רעשינעילַאט

 ךיז טעמדיו ןעמ ןוא אבה םלוע ןגעוו קיניײוװ טגרָאז ןעמ; זַא ,ןעגנַאג

 ןעמ סָאװ ,רע זיא טכַארבעגפיוא טרפב ."הזה םלוע ןופ םינינע זיולב

 ןטעטיזרעוװינוא שכעלטסירק יד ףיא ןטפַאשנסיוו עדמערפ טרידוטש

 ..םיגהנמ ערעייז ןָא טמענ ןעמ ןוא (םייוג לש תואסקרק יתבב)

 "יא םעד ןוא רעװָאנַאדײק קינרסומ םעד ןשיוװצ דיישרעטנוא ועד

 ןפרַאװרַאפ ןצנַאגניא טסייה רעװָאנַאדיײק סָאװ ,רעד זיא דיי ןשינעילַאט

 -ניס ַא טכוז סילַאסנַאװַארּפ דוד תעב ,ןכַארּפש עדמערפ ןופ דומיל םעד

 ר ע ד ןבעג ףרַאד סָאד .טייקכעלטלעוו ןוא טייקמורפ ןשיוצ עזעט

 .ט עט יזרע װינוא רע שיד יי

 טלעוו רעד ןיא טעטיזרעווינוא ןשידיי ןטשרע םעד ןופ םַארגָארּפ יד

 ןעמענמורַא טלָאועג טָאה טריטקעיִָארּפ טָאה סילַאסנאווארּפ סָאװ

 :טירַא ,ןײטַאל יװ ,עכעלטלעו ךיוא םידומיל עזעיגילער רעסיוא

 י"עו ,הפי יכדרמ 'ר בר רעטמירַאב רעד ןעװעג ןיוש זיא רעטנַארעלַאט ךס ַא (*

 םע עבלעו ,םישובלמ עכלעזַא ןגָארט ֹוצ טביולרעד םיריוטקָאד עשידיי יד טָאה רעכ

 וצ ןעװעג רעלנע ןענעז םישובלמ עקיזַאד יד) םיריוטקָאד עכעלטסירק יד ןגָארט
 : ' | , .(עשיחלג
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 סָאװ ,יד .עיגָאלָארטסַא ןוא עיפַארגָאמסָאק ,עירטעמָאעג ,קיטעמ

 הגרדהב ךיז ןלעװ ,ךַארּפש עשינײטַאל יד ןשרעהַאב ןיוש ןלעװ

 -ַאמ ןוא עיּפָאזָאליפ ,קיגָאל יוװ ,םידומיל ערעכעה יד ןיא ןדליב רעטייוו

 ,רעטקָאד ןרעװ ןלעװ טעוװ סָאװ ,רעד טעװ ןפוא ַאזַא ףיוא , .קיטַאמעט

 ינַארידוטש רעכעלטסירק ַא ןיא געט ענייז ןעגנערברַאפ ןפרַאד טשינ

 "רעל סָאד ןקיסעלכַאנרַאפ טעװ רע סָאװ ,םעד טימ ןקידניז ןוא טלַאטש

 ןקידנערַאפ ןענעק רע טעוװ םוידוטש ןשיטערָאעט םעד ךָאנ ."הרות ןענ

 -עלטסירק רעדָא עשידיי ייב קידנריציטקַארּפ ,םוידוטש ןשיניצידעמ ןייַז

 ,םיריוטקָאד עכ

 ,עכעלטסירק יד יװ טקנוּפ ,ןרעו טעװ טעטיזרעווינוא רעשידיי רעד
 ןקעד ןלעוװו טעשזדוב םעד .טַאנרעטניא ןַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טריזינַאגרָא

 ,םידיחי עכייר ןוא תוליהק עשידיי יד

 -עג טכעלקריוורַאפ טשינ רעבָא זיא טקעיָארּפ רעטנַאסערעטניא רעד

 טלָאװ טעטיזרעווינוא ןימ ַאזַא .םימעט עכעלדנעטשרַאפ ץנַאג בילוצ ןרָאװ

 -ומיל עזעיגילער ףיוא) ןיצידעמ ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז טזומעג רקיע רעד

 ןייז טזומעג טָאה ףיורעד ןוא (תובישי ןייק טלעפעג טשינ ךָאד ןבָאה םיד
 טשינ רעכיז ןטייצ ענעי ןיא סָאד טלָאװ עכלעוו ,הכולמ רעד ןופ םכסה ַא
 ןקידניז וצ םיריוטקָאד עשידיי יד רַאפ ןבילבעג רעבירעד זיא .טביולרעד
 ,טנַאקַאב זדנוא ןענעז ןליּפשיײב עכלעזַא עקינייא .םעד בילוצ ןדייל --- ןוא

 -עמ ןשילױוּפ םעד ןופ עיפַארגָאיב רעד ןיא רימ ןענעייל ,לשמל ,ױזַא
 ןעמוקעגסיוא זיא םיא זַא ,לשימעשּפ ןופ ץרַאװש יכדרמ רעטקָאד-ןיציד
 רע זַא ,דשח ןטעדנירגַאב טשינ םעד בילוצ תורצ עטנערבעג ןדייל וצ
 עגנײרַא םעד בילוצ ךיוא זיא רע .ןביולג ןכעלטסירק םוצ טנעָאנ זיא
 טליפעג קרַאטש ױזַא ךיז טָאה ץרַאװש ר"ד .םרח ןיא ןרָאװעג טגייל
 םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רע זַא ,להק ןקיטכעמלַא םעד ךרוד טָארדַאב
 סױרַא טגָאז רעּפיש ר"ד .להק םעד ןגעק ווירב-ץוש ַא ןגעװו גיניק
 ר"ד סָאװ ,טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןייטש לָאז םרח רעד זַא ,הרעשה יד
 סע םיבתכ סנעמעוו םורַא ,ם"במר ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא ץרַאװש
 ,לארשי ןופ ןטלעצעג יד ןיא ףמַאק ַא טרעקַאלפעצ טלָאמעד ךיז טָאה
 עשידיי יד ןגעוו ןסייוו רימ סָאװ סָאד רעבָא ,ךעלגעמ ךעליירג זיא סָאד
 ןופ "דניז, זַא ,ןטּפױהַאב וצ זדנוא טביולרעד ןטייצ ענעי ןופ םיריוטקָאד
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 ערעטצניפ ענעי ןיא ןבָאה רעטקָאד ןשידיי ַא ןופ ןבעל ןכעלגעטיגָאט

 | ,םרח ַא וצ ןייז םרוג ךיוא טנעקעג ןטייצ

 טָאה רעכלעוו ,אפור ןמלז רעסיוועג ַא .רעטקָאד רעטּפַא רעד ךיוא

 ךיז ןצעזַאב וצ טכער סָאד להק ןופ ןעמוקַאב 1671 רָאי ןיא טשרָאקַא

 -ןלּפ טָאה ,"טניווועג ָאד ןבָאה תובא ערעייז סָאװ יד יו ױזַא;, טּפַא ןיא

 לארשיב השעי אל רשא השעמ/, ַא בילוצ רעטעּפש רָאי 15 טימ םיצ

 ,"הלהקה תקזח/ סָאד ןריולרַאפ טשינ רעיש *ו"צי הלהקה ינב ללכ ןכיסש

 ןוא רעדניק ענייז ףיוא טרפב םיא ףיוא טַאהעג תונמחר רעבָא טָאה ןעמ

 השעמ יד רעבָא ךיז טעװ .הלהק רעד ןופ ןבירטרַאפ טשינ םיא טָאה ןעמ

 ןרעװ ןבירטרַאפ רע טעװ --- ןיד-קסּפ רעד טעטיולעג טָאה -- ןרזחרעביא

 (*.תונעמו תונעט םוש ןָא

 "עג ךךיז טָאה סע סָאװ ןגעװ יונעג טסוװַאב טשינ זיא סע ביוא

 ןינע רעד סָאװרַאפ ,רָאלק ןיוש רעבָא זיא ,רעטקָאד רעטּפַא םייב טלדנַאה

 טָאה ,טנַאקַאבמוא זיא ןעמָאנ סנעמעוו ,רעטקָאד רעמַאדרעטסמַא ןַא ןופ

 "נָא יד ךרוד ןרָאװעג טכַארטַאב ָאד זיא ןוא ןליוּפ ןיא שזַא טרַאּפשעגנָא

 'ר רודה לודג ןטמירַאב םעד ךרוד ערעדנַא ןשיוצ ,םינבר עטסנעעזעג

 טביולרעד ךיז טָאה רעטקָאד רעקיזָאד רעד .ח"בה לעב ,שיקריס לאוי

 ,ונושלו ויּפ חלש הלבקה תמכחב םגו םהיתודגאב ל"זח ירבד לע גיעלהל;

 ויניעב בשחנ אל יכ רמאו ,תמאה תמכח איהש וז המכח לע ץצולהמ היהו

 טָאה ןוא ל"זח יד ןופ רעטרעװ יד ןכַאלוצסיוא) *איפוסוליפ תמכח ר

 ןבירטעג טָאה רע ,הלבק רעד ןגעק גנוצ ןייז ןוא ליומ ןייז טנפעעג ךייא

 טָאה ןוא תמא ןופ המכח יד זיא סָאװ ,המכח רעקיזָאד רעד ןופ תונציל

 .(עיּפָאזָאליפ יד רָאנ טרעוװ ַא טָאה ןגיוא ענייז ןיא זַא ,טגָאזעו

 "קָאד עשיסרוקיּפַא יד יבגל גנערטש ןעוועג זיא רעלק רעשידיי רעד

 טַאהעג טָאה לרוג ַאזַא .טיוט ןכָאנ וליּפַא ןפדור ייז טגעלפ ןעמ .םיריוט

 להק רעד טָאה טוט ןכָאנ .עיורד לטעטש ןשיווטיל םעד ןופ רעטקָאד רעד

 ןרעטייװרעד ןוא ןַאקרַאּפ ןבעל ןייז וצ רבקמ, םיא ןסָאלשַאב טַאהעג

 ירבקמ ותוא קיחרהלו לתוכה לצא ותוא רבקל) ?לארשי ירבק יד ןופ םיא

 יי =

 ןיא םיריוטקַאד עשידיי ןופ עטכישענ רעטסטלע רעד וצ :רעּפיש .י ר"ד (*

 .4 'מונ תועידיז"זַאט ,ןליוּפ

 .(822 'ז ,קעטַאילביב-עגַאגַאניס ןיא עיּפָאק) סקנּפ רעטּפַא
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 ןוא טגיילעגרעביא ךיז להק רעד טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא .(לארשי

 "רַאּפ םעד ןבעל טשינ ןעוועג רבקמ םיא ןוא ךיז ןקָארשרעד רָאג רשפא

 ,לעטייוו לסיבַא רָאנ ןַאק

 רעבָא טָאה רעטקָאד םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ גנוכעװשרַאפ יד

 טָאה רעכלעוו ,קינומַאסּפ ריאמ רעסיוועג ַא ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ

 -סיוא טלָאװעג דלַאװג טימ םיצירּפ עקיטלָאמעד יד ןופ רעטסומ ןטיױל

 טָאה רע .ןריפסיוא טנעקעג טשינ ןטוג טימ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןריפ

 "החיצרבו לודג שערב, ןסירעגניירַא ךיז ןוא רענלעז עכעלטע ןעגנודעג

 אשידק-הרבח יד ןקידיײלַאב ןוא ןעלדיז ןעמונעג ָאד ןוא םלוע-תיב ןפיוא

 םיא טלָאװעג ןוא רבק ןופ תמ םעד ןבָארגסױא ןעמונעג וליפַא ןוא

 להק רעטכַארבעגפיוא רעד .טרָא םענעעזעגנָא רעדנַא ןַא ףיוא ןייז רבקמ

 ,(=םרח ןיא רַאפרעד טגײלעגנײרַא קינהריבע-לעב םעד טָאה

 -קָאד עשידיי עלַא זַא ,ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע

 "אב רועיש ַא ןָא ןבָאה רימ ,טרעקרַאֿפ .םיסרוקיּפַא ןעוועג ןענעז םיריוט

 ףשידיי יד ןופ טייקמורפ רעד ןגעו תודצ ןגָאז סָאװ ,ןטקַאפ ןוא ןזייוו

 :י ,םיריוטקָאד

 עוו ,ןליױּפ ןיא םיריוטקַאד עשידיי זַא ,טפָא רעייז טפערט לכ-םדוק

 "פיו קיטייצכיילג ןעמענרַאפ ,טנאקאב זדנוא ןענעז סע סעיפַארגָאיב סנעמ

 ייב ןַא ,רָאלק זיא סע .ןבעל ןשילהק ןקיטלָאמעד םעד ןיא ןטמַא עקיט

 ןייק ןייז טנעקעג טשינ סָאד ןטלָאװ ןדיי עקיביולגמורפ עקיטייצרַאפ יד

 -ףיוה רעכעלגיניק רעד :ןרעהעג םיריוטקָאד עקיזָאד יד וצ ,םיסרוקיּפא

 טימ ךיז טמענרַאפ רעכלעו ,ק סיר ב ןופ ה ש מ 'ר רעטקָאד

 רעטייװצ רעד ןיא זיא ןזיוּפ ןיא ,(="ןדיי עשיליוּפ יד ןופ םינינע-ללכ

 -קָאד רעטמירַאב רעד להקה-שאר ןעוועג טרעדנוחרָאי ןט-18 ןופ טפלעה

 ךייר ַא טגָאמרַאפ ךױא טָאה רעכלעו ,ר על ק ני װ ב ק ע י רעט

 ןופ רעדילגטימ יד ןעוועג ךיוא ןעגעז םימכח:ידימלת עסיורג ,ןסיוו שידיי

 ,ל או מ ש) א מ י'  ע ד החּפשמימירױטקַאד רענזיוּפ ועד

 ,ףעטקָאד רעשידיי א .(ה ש מ לקיניא ןײז ,ה ד ו ה י ןוז ןייז

 .(1918 ,תומשר) אשידק הרבחה תונקת (*

 ןיא םיריוטקָאד עשידיי ןופ עטכישעג רעטסטלע רעד ןצ :רעּפיש -י ר"ד (אא

 ,1981 ,"תועידייזָאט, .ןליופ
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 יַא נָא ש ז ע ד החּפשמ-םירױטקָאד רעטמירַאב רעד ןופ דילגטימ ַא
 טנעקעג טָאה סע ןכלעוו ,טמַא ןטסכעה םעד ןעמונרַאפ ןרָאי עגנַאל טָאה
 עברא דעו ןופ קעלַאשיַאמ ןופ טמַא םעד --- דיי רעשילױוּפ ַא ןעמענרַאפ
 ןופ ד ו ד ןעװעג ךיוא זיא הליהק רעוועקָארק רעד ןופ סנרּפ .תוצרא
 םיא רעסױא .ָא ג ר ו פ ר ַא מ החּפשמ-םירױטקָאד רעטנַאקַאב רעד
 ןב ץ * כ ל א ו מ ש רייד רעסיוועג ַא טנַאקַאב ךָאנ זדנוא זיא
 .סנרּפיהליהק ַא ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ ךיוא טָאה סָאװ ,ך ו ר ב

 ס ק ר ַא מ ב ק עי  ןעמָאנ ןטימ רעטקָאד ןעמורפ ַא םענייא ןגעוו
 םוא טגעלפ רע זַא ,טסוװַאב ,לשמל ,ודנא זיא לי װ ט ע ן וו פ

 ןוא קיײטּפַא ןיא ןייג טגעלפ רָאנ ןטּפעצער ןייק ןביירש טשינ תבש

 ,טּפעצער םעד ןריטקיד טרָאד
 ןי מ י נ ב ןעמָאנ ןטימ רעטקָאד ןעמורפ ןרעדנַא ןַא ןגעוו

 ןיא םוידוטש ןייז טקידנעעג טָאה רעכלעו ,ג ר ו ב ז ניג ףל ָא װ
 ןעוועג זיא רע זַא ,רימ ןסייוו ,ןעגניטעג טעטיזרעווינוא ןשטייד םעד
 ןטעברַא תבש םוא רע געמ יצ ,טגערפעג ךיז טָאה רע זַא ןוא םורפ קרַאטש
 תמכקהה שרדמה-תיבב תבשב קסעתהל ול רתומ םא;) םוירָאטקעסָארּפ ןיא
 .(="ותמש םייח-ילעב תופוג חותננ

 -כעלטלעוו -- םיריױטקַָאד עשידיי יד ייב ןגיווורעביא טָאה סָאװ

 וװ ,רעדנעל-ברעמ יד ןיא .ןגָאז וצ רעווש .זיא --- טייקמורפ רעדָא טייק
 ןוא ןט:17 ןיא ןיוש טײרּפשרַאפ ךיז טָאה רוטלוק עשיאעּפָאריײא יד

 ןגעקַאד ,טייקכעלטלעוו יד גָאװרעביא יד טַאהעג טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט8

 ךיױא הטילש יד טַאהעג טייקמורפ יד ךָאנ טָאה ןדיי עשיליוּפ יד ייב

 ןעמ ןעק ,טייקמורפ יד ןעװעג זיא סע קרַאטש יוװ .םיריױטקָאד יד ייב

 'ר רעדָא) י װ ע ל סוקרַאמ רעטקָאד רענליוו םעד זַא ,ןופרעד ןעז

 "עג טָאה רע; לייוו ,סרוקיּפַא ןַא רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה (יוועל הדוהי

 .."ןטעשזנַאמ עטקיטשעג ןגָארטעג ןוא דרָאב עניילק ַא טַאה

 טגָאז ןלױּפ ןיא םירױטקָאד עשידיי יד ןופ טייקמורפ רעד ןגעוו

 עשידיי ןופ המישר ַא ןיא .דרעב ןגָארט עלַא ייז סָאװ ,סָאד תודע ךיוא

 -ײרשַאב רעייז ןבעגעגנָא זיא סע עכלעוו ייב ,עשרַאװ ןופ םירױטקָאד

 .עגנָאל רעייז וליפַא לָאמלײט ,דרעב ןגָארט עלַא זַא ,רימ ןעעז ,גניב

 יי

 1907 ,הארטסוא יִלְודְנִל תֶרְכזִמ :רעביב (*



 םעניא םידמושמ-םיריוטקָאד
 ןקױּפ ןקילַאמַא

 ג"א יד ןיא זיא גנוגעווַאב-דמש יד זַא ,טקאפ רעטסוווַאב ַא זיא סע

 יב סרעדנוזַאב ,קראטש רעייז ןעוועג זדנוא ייב וליפַא ןוא רעדנעל-ברעמ

 ןײגנײרַא טשינ ָאד ןלעוו רימ .סעיסעפָארּפ עיירפ ןופ רעטערטרַאפ יד

 ,גנוללעטשטסעפ רעזיולב רעד טימ ןענעגונגַאב ךיז ןוא תוביס יד ןיא

 טנאסערעטניא רעייז זיא גנוגיישרעד רעקיזָאד רעד ןופ ןָאפ ןפיוא

 "יווצ גנוגעוװַאב-דמש יד זיא ןליוּפ ןקילָאמַא םעניא זַא ,ןענעכייצראפ וצ

 ןעמ .גנוניישרעד ענעטלעז רעייז ַא ןעוועג םיריױטקָאד עשידיי יד ןש

 ,תוביס עלעירעטַאמ טימ לכ-םדוק ןרעלקרעד --- טכוד רימ יו -- סע ןעל

 ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא --- ךיז טכוד --- ןבָאה םיריוטקָאד עשידיי

 ,תמא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיװצ ןטנעילק רקיע רעד טאהעג

 עטמסרַאפ עריא טימ טָאה רוטארעטיל עשיטימעסיטנא עקיטלָאמעד יד

 -טסירק ךיוא זַא ,ןמיס ַא ָאזלַא -- רעטקַאד ןשידיי ןיא ןפָארטעג ןלייפ

 ןופ ןטעניבַאק יד ןיא טייהנטלעז ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןטנעילק עכעל

 רָאנ עגונ ןעוועג סָאד ויא ,טנייש סע יוװ רעבָא --- םיריוטקָאד עשידיי
 ,םיריטקָאד עטמירַאב ,עטלייצעג יד

 -קָאד עטדמשעג ןגעוו תועידי ךס ןייק טשינ רימ ןבָאה ,טגָאזעג יו
 ,םיריוט

 ,תועידי ןבילברַאפ ןענעז סע ןבלעוו ןגעוו ,דמושמ רעטשרע רעד

 זיא סָאד .גָארּפ ןופ ק ע ד *ש זו ל ע װ א ּפ רעסיוועג ַא ןעוועג זיא

 יד ןופ ליּפשייב ןטױל טָאה רע .ּפיט רעטנַאסערעטניא ןַא רעייז ןעוועג

 "רעווינוא ערעקיטכיוו עלַא טעמכ ןיא טרידוטש ןטנעדוטס עקידנרעדנאוו

 םוצ ןוא רעינַאנָאב ,רעודאּפ ,רעניוו ,רעגארּפ םעד ןיא ָאזלַא ,ןטעטיז

 ה"י ןט'15 םעניא טלָאמעד ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעװָאקָארק םעד ןיא ףוס

 ןיא רע טרירוגיפ 1451 רָאי םעניא ,דָאירעּפץנאלג ןייז טבעלעגרעביא
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 ןלױּפ ןיא .עקָארק ןיא ןטלאהעגנָא רע טָאה רעבָא גנאל טשינ

 "נַא עקנַארק ןלייה וצ טָאטשנַא רעטקָאד רעד ןוא הפגמ ַא סיוא טכערב
 יה / .ױלסערב טָאטש רעשיזעלש רעד ןיא טפיולט

 -יװצ .ַא טימ טקעטשעגנָא רע טרעװ ,הפגמ ןייא ןופ ןפָאלטנא
 סרעייז טרעװ ןוא ןטיסוה יד ןופ סערעל יד וצ וצ ךיז טרעה רע .רעט
 "כַארט גנַאל טשינ ןבָאה ?סעדַאמעװקרָאט , עשיזעלש יד .רעגנעהנָא ןַא
 "וצ םוא ךיז רע טרעק ןכיגניא .הסיפת ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא קידנט
 רע .ָאד ךיוא םיא טײלגַאב לרוג רערעטצניפ רעד רעבָא .עקָארק ןייק קי
 .סרוקיּפַא סלַא :טריטסערַא לָאמארעדיוו טרעו

 -רַאפ זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו ,יקצינשעלָא וועינגיבז לאנידראק רעד

 ,ןדיי עשילױּפ יד ןופ עטכישעג רעד ןיא תויתוא עצראווש טימ ןבירש

 גנוטײדַאב עשיטילָאּפ ןוא העּפשה עצנאג ןייז טָאה סָאװ ,יקצינשעלַא

 טָאה רע סָאװ ,ןדיי יד ןופ טכער סָאד ןרענימראפ וצ ףיוא טצונעגסיוא

 -עגקירוצ טָאה קישטנָאלעיגַאי שורעימיזַאק גיניק רעד) טלעוּפעג ךיוא

 םימעט עטסוװַאבמוא בילוצ טָאה --- (סעיגעליווירּפ עשידיי יד ןגיוצ

 -ָאועג טײרפַאב רעדיװ זיא רענעי ןוא ןלעװַאּפ תבוטל טרינעוװרעטנינ

 םעד ייב ץוש טכוזעג ןוא ןליוּפ טזָאלראפ ןיוש רע טָאה לָאמ סָאד ,ןר

 | ,דאררעיבָאּפ ןופ ישזרעי ךלמ ןשיכעשט םעד ,גיניק-ןטיסוה

 שידעּפָאלקיצנע ןא ןבילברַאפ גָאט ןקיטנייה ןזיב זיא ןלעוואּפ ךָאנ

 טײצ ערעגנעל ַא זיא סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעװַאקָארק םעד ןיא ךוב

 -אדנעגעל ,ןטסוװַאב םעד ןֹופ ךוב-ףושיכ ...סָאד רַאפ ןרָאװעג טכארטאכ

 טלדנאהַאב ךוב עקיזָאד סָאד .יקסווָאדראװט רעכאמ-ףושיכ ןשילױּפ ןֹר

 .א"א עטכישעג ,עיגָאלַָאעט ,ןיצידעמ ןופ ןגארפ

 זַא ןעועג טשינ ןיוש זיא רעטקָאד רעטדמשעג רעטייווצ רעד

 - על ט נו מ ג'י ז ןעוועג זיא סָאד .רעקידרעירפ רעד יו טמירַאג

 -גיז ףיוא ןעמָאנ ןייז ןעועג הנשמ דמש ןכָאנ טָאה רעכלעו , ק ע װ
 רעדָא קעוועל טנומגיז ,רד .(00040/ 1מ 160101015 ןכתץפ1ס5) ףעזוי טנומ

 טָאה הסנרּפ .1566-1576 ןרָאי יד ןיא קצָאלּפ ןיא טניוװעג טָאה ףעזוי

 ,תורישע עסיוועג ַא ןבילקעגנָא וליפֲא טָאה רע ,טלעפעג טשינ םיא

 םיא ןבָאה סע .רעצעלּפ ןוא רעזייה ןיא טלמאזעגנָא טָאה רע עכלעיו



 4 עטבישעג ועלטיֿפַאל

 ,ןרהַא ,םהרבַא :ןיז 5 טאהעג טָאה רע .רעדניק ןייק טלעפעג טשינ ךיוא
 ךיוא ןעמָאנ םעד רעסיוא רע טָאה דמש ןכָאנ ,לדנעמ ןוא סומומ ,קחצי
 ירפ ַא ןעמונעג .ךיז רע טָאה ןעלטיג טָאטשנָא ,בייוו ןייז טשיוטעג
 רעדָא .אקסלעיב אגיװדַאי ןעמָאנ ןקידנעגנילק-ןייש ןשילױּפ-טכע ןטימ
 ,אקסלעיב ַאגיוודאי ןיא ןרָאװעג לגלוגמ לטיג תרמ רָאג זיא רשפא

 ןבעגעג טָאה החּפשמיםיוױטקַאד רענעעזעגנָא ןא ןופ בױהָא םעד
 ןעועג זיא רע . ף ל ָא װ ל א ו נ מ ע ם ה ר ב א .רד רעד
 -סיורג רעטמירַאב רעד ןופ רעמיטנגייא רעד .גָארּפ שימעב ןיא ועטקָאד/
 רָאי ןיא םיא טָאה ,יקסווָאקלוס טשריפ רעד ,אססיל טָאטש רעשיליופ
 רע טָאה רעטעּפש .רעטקָאד-ףיוה ַא םענייז סלַא ןדַאלעגנייא 1750
 טמָא ןקיזָאד םעד .סוּפרָאקןטעדַאק םעד ןופ רעטקָאד ףיוא טריסנַאװַא
 ןעמוקַאב רע טָאה 1767 רָאי ןיא .1767 רָאי ןזיב ןעמונרַאפ וע טָאה
 ,לייח ןשילױּפ םעד ןופ רעטקָאד-בַאטשיטּפױה םעד ףיוא עיצַאנימָאנ יד

 -בַאטש ףױא טנעמוקָאד:סגנומיטשַאב רעד ןבילברַאפ זיא סע
 םהרבא (1400125) "ןלעדייא; םעד טבױל גיניק רעד ווו ,ועטקָאד
 ןײז ןגעװ סיוא ךיז טקירד רע וװ ןוא ןיירַא למיה ןיא ףלָאװ לאונמע
 םעד, ץײװַאב וצ םיא ידכב ןוא ססטומ 680012 18006) טעברַא
 .סבאטש  ןרַאפ עקַאט םיא רע טרינימָאנ ,"דסח ןוא דָאנג ןלעיצעּפט
 .(פ001811 140016 קסמסטס16004) יײמרדַא רעד ןופ רעטקָאד

 -עטניא רעיײז ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ךיוא טָאה ףלָאװ-םהרבַא
 ,הפגמ ַא תעב ןדנעװנָא ףוַאד ןעמ סָאװ ,ןעלטימ יד ןגעוו לכיב טנאסער
 ַאססיל ןיא ךָאנ ךארּפש רעשליופ רעד ןיא ןענישרעד זיא לכיב סָאד

 ,,1184814018 0 קסטג6שעו ;לטיט םעד ןגָארטעג טָאה ןוא 1756 רָאי ןראפ
 -- ערעלָאכ ןגעוו גנולדנאהּפָא ןא,,) .תמס:סשסומ 418 104 ןכ0181:1680

 ךיז רע טגָאלק לכיב םעד וצ המדקה רעד ןיא .("קלָאפ ןשילױּפ ןרָאפ
 - ,ןפערט טגעלפ סע ,ןלױּפ ןיא ןיצידעמ רעד ןופ בצמ ןקירעיורט םעד ףיוא
 ןעוועג טשינ זיא םורַא ליימ 10 ןופ חטש ַא ףיוא זַא ,טרָאד רע טביירש
 | ,רעשדלעפ ןייק ןוא רעטקָאד ןייק

 ןטשרע םעד ןיא .ךעלטיּפַאק 11 ןיא טלייטעגנייא זיא לכיב סָאד
 ךָאנרעד ,טלעק םדוק ָאזלַא .ערעלָאכ רעד ןופ םינמיס יד רע טבײרשַאב
 -ַאב גנוצ יד ,עצראווש לָאמלײט ,רעּפרעק ןפיוא ןקעלפ עטיור ,ץיה
 ,המודכו עמגעלפ טימ טקעד



580 2 : : 2 6 

 טוב ענניר ?אונֿפע 209

 ףרַאד ןעמ .ןעלטימנגעק יד רע טבײרשַאב לטיּפאק ןטייווצ ןיא

 יד טא .רעױט יד ןכַאמרַאפ ,ןרעיומ טימ ןעמענמורַא טָאטש יד ָאזלַא

 "יט ןסאג יד ןבענ ןבָארגסױא ןעמ ףרַאד ןרעיומ ןָא רעפרעד ןוא טעטש

 יד .טעטש יד ץוחמ םינינב ןיא ןטלַאה ןעמ ףרַאד עקנארק יד ,רעבירג עפ

 .סעקעוושט טימ ןקאהרַאפ ןעמ ףרַאד ,עקנארק ָאד ןענעז סע וװ ,'ועזייה

 וצ ץזָאלרעד וצ טשינ יוזא יװ תוצע רע טיג לטיּפַאק ןטירד ןיא

 יד ןיא ןצייה טפָא ףראד ןעמ ,ָאזלַא .ערעלָאכ ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד

 ןטיהּפָא ,רעטצנעפ יד ןענעפע טּפָא ,"טפול יד ןקיניײר וצ ידכ; ,'ועביטש

 ,עקישיילפ יװ רעטניזעג ןענעז םילכאמ עקיכלימ .המודכו טייקנייר יד

 ףראד ןעמ .ךעלדעש זיא לָאהַאקלַא ,עילַאק ךיג ױזַא טשינ ןרעוו ייז לייוו

 ןקיניר וצ ידכ .ןייוו שינייר טימ רעדָא קיסע טימ רעסאוו ןעקנירט

 ןציװש טוג וצרעד ןוא רעדעב עסייה ןעמענ ןעמ ףרַאד ,רעּפועק םעד

 רעיורט ,סעכ ,קערש .טכיוועגכיילג עקיטסייג סָאד ןטלאהנייא ףראד ןעמ

 ,םזינאגרָא ןפיוא טכעלש ןקריוו ---

 "עגּפָא ףרַאד סע עטעיד ַא רַאפ סָאװ ,סיוא ךיוא טנכער ףלָאװ .'וד

 יָאנָק ,קיסע ,ןייוו שינייר ,טיורב ָאזלַא .טייקנארק רעד תעב ןרעוו טיה

 יד קראטש רע טבױל םעדצוח ַא .ו"אא לייא-לדנאמ ןוא רעפנאק ,לב

 | ,קאבאט ןופ גנוקריוו

 רעד לָאז ,ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ןעלטימ-סגנוטיהראפ יד ביוא

 ."ענאזיט, ג"א לזעלג ַא ןעקנירט העש לטרעפ עדעי רעטקעטשעגנָא

 -ָאה ,עטור ,ןעמולביזעב ןופ טכַאמעג טרעוװ סָאװ ,קנארטעג ַא זיא סָאד

 ,קיסע ןוא קינ

 ר ע ט ק ָא ד ןוז רעד ןעוועג זיא רעטָאפ רעד יו רעטמירַאב ךָאנ

 ןופ רעטקָאד ַא ךױא .ףל ָאװ דנ ַאניד רע פ ט סוג װ א

 עג זיא ףלָאװ .אססיל ןיא 1768 רָאי ןיא ןריובעג ,עיגרוריכ ןוא ןיצידעמ

 ןעמונעגנָא רע טָאה 1780 רָאי ןיא טשרע לייוו ,דיי ַא ןרָאװעג ןריוב

 אססיל ןיא טנרעלעג ךיז רע טָאה הליחתכל .ןביולג ןכעלטסירק םעד

 ,ןרעטלע יד ןופ גנַאלרַאפ ןטיול ,ךיז רע טָאה 1786 רָאי ןיא .ןילרעב ןוא

 -סגינעק .טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד ףיוא גרעבסגינעק ןיא ןבירשרַאפ

 יַאד ןטסירוי עסיורג ןייק טַאהעג טשינ טלָאמעד רעבָא טָאה גרעב

 "יורג םעד ןופ ןגָארטרָאפ יד ןרָאװעג ןלעפעג קראטש ןפלָאװ ןענעז ןגעק

 ןופ סעיצקעל עכעלטּפַאשנסיװרוטאנ יד וא ט נ ַא ק ףָאזָאליפ ןס
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 -עמ ןרידוטש וצ ןגױװַאב םיא טָאה עקידייב סָאד .,ןיילק רָאסעּפָארּפ םעד

 רע וװ ,ןעגניטעג ןיא ךָאנרעד ןוא גרעבסגינעק ןיא טשרעוצ --- ןיציד

 ,לטיט-רעטקָאד םעד ןעמוקַאב 1790 רָאי ןיא טָאה

 ןיז ןיא לזמ טכוזעג רע טָאה סעידוטש ענייז ןקידנעראפ ןכָאנ

 טָאה ,ןעגנַאגעג טשינ טרָאד רעבָא םיא זיא סע יוװ ױזַא .ַאססיל טָאטשמיײה

 טשינ רע טָאה ָאד ךיוא רעבָא .עשראוו ןייק טלקעּפעגרעכירַא ךיז רע

 יד ןעמונעגנָא רע טָאה הרירב-תילב .גלָאפרעד ןסיורג ןייק טאהעג

 ךיז ןוא יקסלָאכָארג קינשטעימידנַאל םייב רעטקָאד-ףיוה ַא ןופ עיצקנופ

 רעדיוו ךיז רע טָאה טיוט סיקסלָאכָארג ךָאנ ,רעטיג ענייז ןיא טצעזַאב

 -קארּפ ןייז קנאד ַא אמתסמ רע טָאה לָאמסָאד .עשראוו ןייק טרעקעגמוא

 .גלָאפרעד סיורג טאהעג ןכיגניא רָאג ץניוװָארּפ רעד ןיא קיט

 לּפאטש ןייא ןופ ןעגנאגעג רעכעה ץלַא רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 -ראפ וצ ןָא טביוה רע .רעטייל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ףיוא ןטייווצ םוצ

 .עיכרַארעיה רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא טרָא ןרעקיטכיוו ַא ץלַא ןעמענ

 ןיא לײטנָא ןקידנריפנָא ןוויטקא ןא ןעמונעג ךיוא טָאה ףלָאװ .,וד

 "ילגטימ 8 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ָאקשויצשָאק ןופ דנאטשפיוא

 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,עיסימָאק-טעראזאל ג"א רעד ןופ רעד

 ,המודכו ןטערַאזַאל ,רעלעטיּפש

 -רַאו רע טרעוו ,עשראוו ןשרעהַאב ןסיירּפ יד תעב ,1796 רָאי ןיא

 -יגער רעשיסיירּפ רעד ייב טאר ןשידיי ןטשרע םעד ןיא סוקיזיפ רעוועש

 טימ ןעמאזוצ רע טָאה םוטנטשריפ רעוועשראוו ןופ ןטייצ יד ןיא ,גנור

 ןיא טעדנירגעג יקסנילעצ ןוא טדנארב ,יקסווָאקיװישזד םיריוטקָאד יד

 -מוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עשרַאװ ןיא לוש-םיריוטקָאד ַא 1809 רָאי
 .עיּפארעט ןגָארטעגרָאפ טסיז

 ןרָאװעג טרינימָאנ ףלָאװ .רד זיא ןלױּפ-סערגנָאק ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןטעדנירגעג טלָאמעד םעד ןיא קינילק ןיא עיּפארעט ןופ .ּפָארּפ סלַא
 םעד ןעמונרַאפ רע טָאה רעבָא גנאל טשינ .טעטיזרעווינוא רעוועשראוו
 עג ךיז טביולרעד טשינ םיא טָאה קיטקארּפ עטגייווצרַאפ וצ יד ,ןטסָאֿפ
 רָאי ַא ןיא רעבירעד טָאה רע .ערדעטַאק ןייז טימ ןבעגוצּפָא קירעה
 ,טרינָאיסימיד 1818 רָאי ןיא ה"ד ,רעטעּפש

 לטיט-לדא םעד רעדנאסקעלַא רסיק ןופ רע טמוקַאב 1820 רָאי ןיא
 טימ רעטקָאד רֹע טרעוװ קיטייצכיילג ןוא *ּפמעטסָאֿפ, ברעה םעד טימ



 : : 8 וי ר 2 י ר 286
 םוכבלענניר ?אונפע 250

 .ןןרעטש ַא טימ סאלק רעטייווצ ןופ וואלסינאטס ןקיליײיה ןופ רעדרא םעד

 וצ וויטאיציניא יד ןבעגעג טָאה ףלָאװ .רד רעכעלדימרעדמוא רעד

 טָאה רע ווו ,עשרַאװ ןיא טפַאשלעזעג-םיריױטקָאד ַא ןופ גנודנירג רעד

 ךיױא רע זיא טייצ רָאי ןייא ,רעציזרָאפ ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ ךיוא

 ןופ טניירפ,, טפַאשלעזעג רעד ןופ דילגטימ סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ

 | ,?ןטפַאשגסיוװ

 -עט רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ קירוצ ךיז רע טיצ 1820 רָאי ןיא

 ןוא קיטקארּפ רעשיניצידעמ ןופ ּפָא ךיז רע טגָאז קיטייצכיילג ,טייקיט

 ,עצירג ןבעל ווָאכולג טוג ןייז ןיא ךיז טצעזאב

 עג זיא קיטקארּפ רעשיניצידעמ ןייז ןופ ייליבוי רעקירעי-20 רעד

 סלא .עשרַאװ ןיא טלעװ רעשיניצידעמ רעצנַאג רעד ךרוד ןרָאװעג טרעייפ

 ןסיורג ַא ןגָארטעגרעטנוא םירױטקַאד רעװעשרַאװ יד םיא ןבָאה הנתמ

 ,טפירשרעטנוא רעשינײטַאל רעקידנכערּפשטנַא ןַא טימ לַאדעמ םענעדלָאג

 קרעװ ןוא ןעלקיטרא יײר עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ףלָאװ .יוד

 ,שיזיוצנארפ ןוא שטייד ,שילוּפ ןיא

 םעד ףיוא ןבָארגַאב טגיל רע ,1846 ןיא ןברָאטשעג זיא ףלָאװ .'וד

 .עשרַאװ ןיא םלוע-תיב ןטרימרָאפער-שילעגנַאװע

 -נַאקַאב רעד ןופ טמאטשעג טָאה רעכלעוו ,דמושמ רעדנא ןא ןגעוו

 ,יק ס גי ס אי ב וק א י .,רד ,יקסניסאי החּפשמ-ןטסיקנַארפ רעט

 זַא ןוא 1782 רָאי ןיא טדמשעג ךיז טָאה רע זַא ,סָאד זיולב רימ ןסייוו

 רעדנאסקעלַא רַאצ ןכרוד טקילדאעג ןרָאװעג רע זיא 1823 רָאי ןיא

 ,("שזנָאװַָאטָאלז,, ןעוועג זיא רענייז ברעה רעד)

 -עג טָאה סָאװ , ס נ ע ר ע ב .רד ןעוועג ךיוא זיא דמושמ ַא

 "יורג ַא --- סיוא טזייוו --- ןעוועג זיא סנערעב .רד .גיצנַאד ןופ טמַאטש

 ןיא ןּריציטקַארּפ ןוא ןעניווו וצ שינעביולרעד יד תמחמ ,רעטקָאד רעט

 ךס ַא ןופ עיצַאדנעמָאקער ןוא תוברע רעד טיולא רע טמוקַאב עשרַאװ

 טשינ ,"תוצע ןוא ןעניצידעמ עטוג ןעמוקַאב טיא ןופ ןבָאה סָאװ ,יועגריב

 טימ ךיילגוצ טזומעג רעבָא רע טָאה לטיט-רעטקָאד ןייז ףיוא טקוקעג

 ,לטעצגָאט ג"א םעד ןפיוקסיוא עשרַאװ ןופ ןדיי ערעדנַא טלַא

 תיב-ינב ענייז טימ ןעמאזוצ סנערעב ,רד ךיז טָאה 1795 רָאי ןיא

 "פא .טסוװַאב טשינ זיא ,וצרעד ןבירטעג םיא טָאה'ס סָאװ .טדמשענּפָא

 ,טָאטשטּפױה רעד ןיא טפערניווװ ןופ טגָארפ יד וׁש
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 ןטמירַאב ַא םענייא ןגעו העידי ַא רימ ןבָאה ה"י ןט-19 םענופ

 -ײדַאב ַא וליפַא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעמעוו ,דמושמ-רעטקָאד

 -ַאע ט .ר ד טסיײה רעטקַאד רעד .עלָאר עשיטילָאּפ עקידנט

 ןייז ךיוא .עקָארק ןופ רע טָאה טמַאטשעג .600608 קיל ג ליפ

 ןיא .עקָארק ןופ טמַאטשעג טָאה ך ו ט נ ײ פ החּפשמ רעד ןופ יורפ

 עינעמור ןיא םיא רימ ןפערט טרעדנוהרָאי ןטי19 ןופ ןרָאי רעק-50 יד

 ןַא ןעמונרַאפ טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאּפ עּפורג רערעסערג ַא ןשיווצ
 .ץשזניא ,םירױטקָאד סלַא ןבעל ןשינעמור םעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא

 "רעינעשזניא, לטיט רעד ןליפַא זיא טלָאמעד .לג"דא עטמאַאב ,ןרעינ

 ,קאילָאּפ טימ עינעמור ןיא שיטנעדיא ןעוועג

 -ץמוא ייז ןוא ןקאילַאּפ טציטשעג קראטש טָאה אזוק טשריפ רעד

 ןוא .ןעװעג תלודגל הלוע קילג ,רד זיא ןכיגניא ,טקורעגסױרַא םוט

 םייב .רעטקַאד בײל ןכעלטשריפ ַא ןופ ןטסָאּפ ןכיה םעד ןעמונרַאפ

 טרינימָאנ םיא טָאה רע זַא ,טכילַאב ױזַא ןעוועג קילג ,רד זיא טשריפ

 -ַאמירּפ ןוא טַארױרַאטינַאס ןטסכעה םעד ןופ רָאטקעריד-טּפיוה סלַא

 .טשעראקוב ןיא ןלָאטיּפש עטסקיטכיװ יד ןופ םענייא ןופ שויו

 ןעוועג ןוא קיטקארפ עטיירב א טַאהעג קילג ,רד טָאה םעד רעסיוא

 ,גנורעקלעפַאב רעד ייב טבילַאב קראטש

 זיולב טשינ ךיז קילג .רד טָאה ,ןטמא עקיזָאד יד ןעמענראפ וצ ידכ
 .רעגריב רעשיכירטסע רעד ןופ טגָאועגּפָא ךיז ךיוא רָאנ ,טדמשעג
 | ,טפַאשרעגריב עשינעמור יד ןעמונעגנָא ןוא טפַאש

 -ידיי רעד ןופ לייט ןקידנטײדַאב ַא טימ ךיילגוצ ךיז טָאה קילג .וד
 ןיא רע ,קאילַאּפ ַא רַאפ טכארטַאב עיצילַאג ןיא ץנעגילעטניא רעש
 עכלעוו ,ןקאילַאּפ עלַא טימ גנודניברַאפ רעגנע ןא יא ןענאטשעג עקאט
 ,עינעמור ןייק ןעמוקעג ןענעז

 ץלאנָאיצַאנ עשיליּפ יד טָאה 1863 .י ןופ דנאטשפיוא םעד תעב
 ךיוא .ןטנעגא עריא טמיטשַאב --- דנאל ןדעי ןיא --- םוטעמוא גנוריגער
 רעד ןופ טגעגַא רעשיטאמָאלּפיד סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ זיא קילג .רד
 טָאה --- ןינוב טביירש סע יװ --- םגה ,גנוריגער רעלאנָאיצַאנ רעשיליופ
 ,עיצאריּפסנַאק תוכלה ןיא טנעקעגסיוא טוג סנקירעביא טשינ,, ךיז וע
 אווק טשריפ רעד טָאה עקַאט לָאמניײא טשינ ,"עיטאמָאלּפיד ,קיטילַאמ
 ,טַאמָאלּפיד-רעטקַאד םענעקַאכעג-שירפ םעד טכַאלעגסיױא
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 ה"י ןט-19 ןופ ןרָאי רעק-70 יד ןיא ךָאנ זַא ,רימ ןסייוו ןקילג ןגעוו

 -טניירפ-שיסור םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,טשערַאקוב ןיא ןעוועג רע זיא

 יַאֹּפ עלַא זיא ,עינעמור ןיא טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,סרוק ןכעל
 "רעטעּפש יד ןיא .ןדייל וצ ךס ַא ןעמוקעגסיוא ןקילג .רד ךיוא ןוא ןקאיל

 .טסע ןייק טרעקעגמוא ךָאד קילג .רד ךיז טָאה ןרָאי (רעק-80) עקיד

 .ץיווָאנרעשט ןיא טריציטקארּפ ןוא ךייר

 .רד ןופ ןטעברַא עכעלטּפַאשנסיװ ייר עצנאג ַא ןבילברַאפ ןענעז סע
 ךייש ןענעז ןטעברא יד .ךארּפש רעשטייד ןוא רעשילוּפ רעד ןיא קילג

 -איצעפס ַא ןעוועג זיא קילג ,רד זַא ,ןמיס ַא -- ןטייקנארק עשירענעוו

 ,ןטייקנארק-טכעלשעג ןופ טסיל



 רעד ןופ טניל ןיא םיריױטקָאד עשידיי
 קיטסיצילבופ רעשיליופ

 -נֹוהרָאי ןט:18 ןוא ןט:17 םעניא ןליוּפ ןופ הדירי ענײמעגלַא יד

 -לוש עצנַאג סָאד ,טיבעג-רוטלוק ןפיוא טלגיּפשעגּפָא ךיוא ךיז טָאה טרעד

 ןטיאוזעי עשיטַאנַאפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג טלָאמעד זיא ןזעוו

 וליפַא ,גנַאגרעטנוא ןקידנעטשלופ ַא וצ טריפרעד דנַאל סָאד ןבָאה עכלעוו

 רעבָא .טנעה ערעייז ןיא ןענופעג זייוולייט ךיז טָאה ןזעוו-לושכיוה סָאד

 רעייז רעטנוא ןענופעג טשינ ךיז טָאה טעטיזרעווינוא רעד ווו ,טרָאד ךיוא

 ,רעסעב ןעוועג טשינ עגַאל יד זיא ,העּפשה

 ,ה"י ןט-15 ןיא טילבעג טָאה סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעוועקָארק רעד

 כָאּפע סקינרעּפָאק זַא ,הגרדמ ַא וצ ה"י ןט-18 ןיא ןעגנַאגרעד זיא

 ,ןגָארטוצרָאפ ןטָאברַאפ ןעוועג זיא גנוקעדטנַא עקידנכַאמ

 ,קירעדינ רעייז ןענַאטשעג זיא טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד ךיוא

 ןט:18 טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ןרָאטַאמרָאפער עסיורג יד ןופ רענייא

 םעד ןגעװע ךוב ןייז ןיא תוכיראב םיא ןגעו טביירש יאטנָאלַאק ה"י

 ףיניק ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןלױּפ ןיא גנורעלקפיוא ןופ דנַאטשוצ

 -עמ ןצנַאג ןפיוא ךיז ןבָאה גנובײרשַאב ןייז טיול ,"ןטירד םעד טסוגױא

 -םיריוטקָאד ייווצ יו רעמ טשינ ןענופעג עקָארק ןיא טעטלוקַאפ ןשיניציד

 "ידעמ ןופ זיולב ןגיוצעג הנויח רעייז רעבָא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאסעּפָארּפ

 זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןענעז ןגָארטרָאפ ערעייז ,קיטקַארּפ רעשיניצ

 / א ןריטקיד םידימלת עטלייוורעדסיוא עכעלטע ייז ןגעלפ תינעת תעב

 ,ןיצידעמ ךעלטיּפַאק רָאּפ

 ףיוא ןענַאטשעג ױזַא זיא ןיצידעמ זַא ,ןטכַארטרַאפ ךיז רימ ןלעוװ |

 רעשמ ןיוש ךיז ןעמ ןעק ,לושכיוה רעשיליוּפ רעטסטלע ןוא רעטסעב רעד

 עשילױפ יד ןופ סעיצַאקיפילַאװק יד ןעזעגסיוא ןבָאה'ס ױזַא יװ ןייז
 ָאד ליפיו ףױא ,"םוידוטש; רעייז טקידנעעג ןבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד

 ,רעבירעד רעדנוװ ןייק טשינ .םוידוטש ַא ןגעוו דייר ַא ןייז ללכב ןעק
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 -םוקמ ַא ןעוועג -- יַאטנָאלָאק ןופ רעטרעוו יד טול --- זיא ןלױּפ זַא

 רערעדעי .המודכו ןטסירוטנַאװַא ,סענַאטַאלרַאש יילרעלכ רַאפ טלקמ

 טָאה רע ,רעטקָאד ןרעו טנעקעג טָאה עיצקעטָארּפ ַא ןענופעג טָאה סָאװ

 ,עקנַארק טרָאד ןליה ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ןצעזַאב טנעקעג ךיז
 ,תואופר ןטיירגוצ ןוא קיײטּפַא ןַא ןענעפע

 ןלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןעמ ןעק קיטסירעטקַארַאכ רעקיזָאד רעד ןופ

 | ,דנַאל ןיא ןיצידעמ רעד ןופ בצמ םענײמעגלַא םעד

 "יטסניג ַא רעייז ןעוועג בצמ רעשיטָאַאב רעקיזָאד רעד זיא ןדיי רַאפ

 -סיוא ןופ םיריױטקָאד עשידיי זַא ,טכעלגעמרעד טָאה עקיזָאד סָאד ,'רעק

 רעטייוצ רעד ןופ .ןליױּפ ןיא ןריציטקַארּפ יירפ ןוא קנַארפ ןלָאז דנַאל

 -עהעג יװ ךיוא ןלָאז ןדיי זַא ,טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ךיוא סָאד טָאה טייז

 ןוא סענַאטַאלרַאש ,רעלדניווש יילרעלכ יד ןשיוװצ ןטָארטרַאפ ןייז קיר

 -צניפ עקידנשרעה םורַא יד טצונעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עכעלנע

 ,םיריױטקָאד סלַא ןריציטקַארּפ וצ ידב ,שינרעט

 עשירעלדניווש עקיזָאד יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עטסכעלפערט יד

 -ןיצידעמ םעד ןופ עלעכיב ןטנַאקַאב םעד ןיא רימ ןעניפעג םיריוטקָאד

 לכיב-סקלָאפ ןשיניצידעמ םעד ןופ רבחמ םעד ,עזוקרַאמ רי"ד רעטקָאד

 . ."תואופרה רפס;

 -עג טנַאקַאב טוג רעטקָאד סלַא אמתסמ זיא סָאװ ,עזוקרַאמ ר"ד

 "ױטקָאד ידע :םעד ןגעוו טביירש ,טיבעג םעד ףיוא בצמ םעד טימ ןעוו

 רעמ ךָאנ ןענעז םיצראה-ימע יד ,סרעסיגסקַאװ יד ,סרעפערט יד ,םיר

 ,"סעקילַאק ןָא ייז ןכַאמ רעמ ךָאנ ןוא תואופרו תולוגס ערעייז טימ תיממ

 ייישרעד עלעיצעּפס ַא זיא עקיזָאד סָאד זַא ,וצ ךָאנ טיג עזוקרַאמ ר"ד

 ןיא רָאנ סָאװרַאפ ,ןייז םסרפמ זומ ןוא ןביירש זומ ךיא,) ןלױּפ ןיא גנונ

 .(?סעיַאטלוה ליפ ױזַא ןרָאװעג הברתנ זיא הנידמ רעזדנוא

 טגעלפ רענייא ַאזַא יװ טייהנגעלעג ייב טלייצרַאפ עזוקרַאמ ר"ד

 ןַא וצ ןעמוקעג הנוזךב ַא זיא ,רע טליײצרַאפ ,לָאמניײא .ןרעװ טמירַאב

 םעד רע טָאה בוטש ןופ סױרַא ןענעז םיתבה ילעב יד תעב .רַאדנערַא

 טייטשרַאפ ,טָאה דניק סָאד ."םוקמ התואב; ץלַאז טישעגניײרַא לרעטכעט

 רעבָא ,ןליטשנייא סע טוװורּפעג ןבָאה ןרעטלע יד .ןענייוו ןביוהעגנָא ,ךיז

 "סא טעװ רע זַא ,טרעלקרעד הנוז-ב רעד טָאה טלָאמעד .גלָאפרעד ןָא
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 רע ,עטושּפ ַא ןעוועג זיא *רעטקָאד; םעד ןופ האופר יד .דניק סָאד ןלייה

 . סָאד ןוא ץלַאז טישעגנײרַא טָאה רע ווו ,טרָא סָאד ןשַאװעגסיױא טָאה

 דניק םענופ גנולייה עלענשצילב יד .ןענייו וצ טרעהעגפיוא טָאה דניק

 טלָאמעד ןופ ןוא טנגעג ןצנַאג ןיא םש ַא רעלדניווש םעד טכַאמעג טָאה

 ,םלוע םייב טלעג טרַאנעגסיױא יירפ ןוא קנַארפ ןיוש רע טָאה

 -ַארפ רעקיזָאד רעד וצ לָאמ עכעלטע םוא ךיז טרעק עזוקרַאמ ר"ד

 -גרעלעג רָאנ ןביולג לָאז ןעמ זַא ,רענעייל םלוע םוצ רדסכ טדער ןוא עג

 ,םיריוטקָאד עט

 ןיא טעוו'ס רָאנ יו זַא ,תוליחק יד טהצע עזוקרַאמ ר"ד ,ועמ ךָאנ

 עכעלנע ןוא רעסיגסקַאװ ַא ,םש-לעב ןימ ַאזַא ןעמוקניײרַא הינסכַא ןָא

 "וה הרומ ןקיטרָא םעד ןדלעמ םעד ןגעוו ךיילג ןעמ לָאז ,?םיריױטקָאד;

 המכסהא ַא טָאה *רעטקָאד , רעד יצ ןשרָאפסױא ךיילג לָאז רענעי .האר

 ןקיטרַא ןַא ןטעב ףרַאד ןעמ ,רעמ ךָאנ .םָאלּפיד ַא ה"ד --- *ןײטַאל ןושלב

 -ּפיד רעד יצ םיא ןשרָאפסיױא ןוא "המכסה; יד ןענעייל לָאז רע ,הררש

 -גגעג ַא ןעניפעג םענייא ייב ןעמ טעװ .רעטעבנגעג ןייק טשינ זיא םָאל

 .ןענערברַאפ ןוא ןעמענוצ םיא ןעמ לָאז ,םָאלּפיד ןטעב

 -ףעטקָאד ןייז ןעמוקַאב טָאה' סָאװ ,עזוקרַאמ ,טרָאװ ןייא טימ

 "קנופ יד ןעמענרעביא ןלָאז תוליהק יד זַא ,ליוו ,דנַאלסיוא ןיא םָאלּפיד

 -נָא יד ןופ לָארטנָאק עקידרדסכ ַא ןריפ ןוא טכַאמ-הכולמ רעד ןופ סעיצ

 ,טכַאמ-הכולמ יד ןָאטעג טשינ טָאה'ס סָאװ סָאד ,םיריוטקָאד ענעמוקעג

 ,הליהק יד ןָאט טלָאזעג טָאה סָאד

 טגָאז םיריוטקָאד-סענַאטַאלרַאש עשידיי יד ןגעוו גנוניימ עכעלנע ןַא
 "כוב טעמכ זיא גנוניימ ריא ,1791 רָאי ןופ *גנוטיײצ-סלדנַאה , יד סיֹורַא

 רבחמ רעד טביירש --- םיוק, .עזוקרַאמ ר"ד סָאװ ,עבלעז יד ךעלבעטש

 רעד רַאפ גנודליב רעשיניצידעמ ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעו לקיטרַא ןופ

 זלַאב רע טניפעג ,סיוא קילעפוצ ןצימע רע טלייה --- דנַאל ןופ טפַאשטריװ

 -רַאפ ןוא תוגירח עקידרעטייוו ענייז עלַא ןקיטרַאפטכער סָאװ ,רעצישַאב

 ןופ ןלַאפ עכעלטע קנַאד ַא ןרָאװעג טמירַאב זיא סָאװ ,דיי ַא ;ןעגנודנווו

 -עג ןטסײממַא סע טָאה ןתמא רעד ןיא תעב ןצימע ןלייהסיוא ןכעלקילג

 -ווה ןכַאמ וצ ךעלקילגמוא ןופ טייהיירפ יד ןיוש טָאה ,רוטַאנ יד ןָאט

 ,"רעגריב רעטרעד
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 םירױטקַָאד עשידיי עטריציפילַאװק-טשינ ןגעוו גנוניימ עקיבא יד

 -יװיצ-שירעטילימ רעד ןופ טרָאּפַאר ןכעלטמַא ןַא ןיא ךיוא רימ ןפערט

 -נלע רעד, .זיירק רעצילשיוו ןוא רענעזױּפ ןופ עיסימָאק-סגנונעדרָא רעל

 ךיז ייז ןביג טײקמערָא בילוצ זַא ,םרוג זיא םירעיוּפ יד ןופ בצמ רעט

 יד ןופ ןברק ַא טפָא ןלַאפ ןוא ןדיי ןופ טנעה עטינעג-טשינ ןיא רעביִא

 | ."םיבצק עקיזָאד
 ןייז ןיא טנָאמרעד יקסוועינשיוו רעקירָאטסיה-רוטַארעטי רעד ךיוא |

 ןופ ןעיורפ ערעגנַאװש ןגעוװ קרצעוו שיניצידעמ ַא עטכישעגי רוטַארעטיל

 "ועסּפ עשידיי ףיוא ןָא טלַאפ רעכלעוו ,יקסװָאכַאשט רטָאיּפ ןסיוועג ַא

 ןוא םיחוויר ןעמעלַא ןופ ןעיצ ייז זַא ,רָאפ ייז טפרַאװ רע ,םירטקַאדיָאד

 ענהפירט ערעייו ןטסירק עקנַארק ףיוא ןעגנעה ייז, .ןומה םעד ּפָא ןרָאנ

 ,הדומ רעבָא זיא רבחמ רעקיבלעז רעד .?(תועימק אמתסמ) סעשזרעיצַאּפ

 רעכלעוו ,ןקז ַא טלייהעגסיוא ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה לורפ עשידיי ַא זַא

 .ץיה עקרַאטש ַא טָאהעג טָאה

 ,ןסנָאנַא יד ןופ םענייא ןעגנערב ָאד ךיא ליוו ?טכיוװועגכיילג , בילוצ

 רעקיטלָאמעד רעד ןיא טקורדעג ןעוועג רעטרעדנוה ןיא ןענעז עכלעוו

 -ױטקָאד עשידנעלסיוא ,עכעלטסירק ינימ עכלעזַא ןגעוו עסערּפ רעשילױּפ

 "יא סענעשעק יד "טרירעּפָא רעכיג ןבָאה סָאװ ,"ןרָאטַארעּפָא ,-םיר

 רעד רָאטַארעּפָא ןוא רעטקַאד-גיױא ןַא; ייז ןופ רענייא .ףוג םעד רעד

 ףעגיה רעד ןיא טלַאהפיוא ןייז תעב טָאה ינידנעט עד רילַאװַאק רעה

 -רעטייוו יד טלייהעגסיוא ןוא סעיצַארעּפָא טריפעגכרודַא (ענליוו) טָאטש

 עקשידיי ַא ענייא טנכערעגסיוא טרעוו'ס עּכלעוו ןשיװצ ,ןענָאזרעּפ עקיד

 "עגסיוא טָאה רע רעכלעוו ,רעטכָאט עגנוי סעשטיוװָאשעשזיִאמ המלש

 ,"טלייחעגסיוא ןצנַאגניא ןוא ליומ ןופ קַאר ַא ןסיגש
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 -ָאד יד ןגעוו עבלעז יד ןעוועג רעבָא זיא גנוניימ סגעמעלַא טשינ

 יד זַא ,גנוניימ עטעטירָאטיױא ןַא ןַארַאפ .םיריוטקָאד עטשרמולכ עקיז

 יב קיטקַארּפ רערעגנעל ַָא ךרוד ןגעלפ םיריוטקָאד עטרימָאלּפיד-טשינ
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 קרעװ עשיניצידעמ ןופ םוידוטש ןקידנעטשבלעז ַא ךרוד) ,םיריוטקָאד

 .ןיצידעמ תוכלה ןיא טײקטנװַאהַאב רעקידנגונעג ץנַאג ַא וצ ןייגרעד

 ףָאזָאליּפ רעטנַאקַאב רעד ,ןָאמיימ המלש יװ רערעדנַא ןייק טשינ

 ללש ַא ןטלַאהטנַא סָאװ ,ןרַאומעמ ענערָאװעג:טמירַאב ןופ רבחמ ןוא

 ןוא ןליױּפ ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל םעד ןגעו תועידי עטנַאסערעטניא

 רעבָא ןטריציפילַאװק טשינ ןימ ַאזַא ןגעוו זדנוא טלייצרעד ,דנַאלשטיײד

 ,רעטקָאד ןטינעג

 טָאה רע .קילגמוא ןַא ןפָארטעג דניק סלַא טָאה ןָאמיימ המלש טימ

 ןייק טָאה סָאװ ,רעטקָאד ַא וצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןוא סופ ַא ןכָארבעצ

 -ּפיד םוש ןייק טַאהעג טשינ ןוא טעטיזרעווינוא ןייק טכוזַאב טשינ לָאמ

 רע סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג רע טָאה תועידי עשיניצידעמ ענייז ,םָאל

 עשיניצידעמ עכעלטע טנעײלעגכרודַא ןוא רעטקָאד ַא ייב טנידעג טָאה

 ןָאמײמ טביירש -- רעבָא זיא רע; .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא קרעוו

 ןלייה גלָאפרעד טימ טגעלפ ןוא רעטקָאד-רעקיטקַארּפ רעטוג ַא ןעוועג ---

 ."טקנַארק

 םיא טָאה רעטקַאד רעד עכלעוו ,תואופר יד ךיוא ןָא טיג ןָאמיימ

 -ניא ןייז ןיא טגײלעגנײרַא ןוא טנוה ַא טעגרהעג טָאה ןעמ .ןבירשרַאפ

 עכעלטע ןיא .ןפלָאהעג טָאה האופר יד .סופ ןקנַארק סנָאמיימ דייוועג

 טייצ רעד טימ ןוא סופ ןטימ ןגעװַאב טנָאקעג ןיוש רע טָאה םורַא ןכָאװ

  ,ןרָאװעג טנוזעג ןצנַאג ןיא רע זיא

 יז ףיוא ןגָאז טעװ ןיצידעמ ענרעדָאמ יד סָאװ ,טשינ סייוו ךיא

 ,ןכיירטשוצרעטנוא ָאד יאדכ רעכָא ןיא סנייא .תואופר עטנכערעגסיוא

 -לעזַא ביוא ,ןיצידעמ עקיטלָאמעד יד ןייז טזומעג טָאה ןלַאפעג טייוו יו

 -ָאמײמ יװ ןשטנעמ ןטעדליבעג ַאזַא ןבָאה ,תואופר עקסבאב; עכ

 עטלײײצעג יד וצ טרעהעג רע זַא ,ןבירשעג טָאה טנַאק ןכלעוו ןגעוו ,ןענ

 ,עיפָאזָאליפ ןייז ןענַאטשרַאפ טָאה סָאװ ,ןקיצנייא םעד וצ טשינ בוא

 יד ןעזעגסיוא ןיוש ןבָאה יװ טנייה .תואופר עקיטכיר יװ ןעזעגסיוא

 ?סענַאטַאלרַאש עקידתמא יד ןופ ןעלטימ

 עכײרלַאצ ץנַאג יד ןוא עסערּפ עשיליוּפ יד רעבָא טָאה ללכ ךרדב

 ןופ עגַארפ רעד טימ ןבעגעגּפָא טשינ ךיז רוטַארעטיל עשיטסיצילבוּפ

 רַאפ טריטסיזקע טשינ ללכב טָאה עגַארפ ןימ ַאזַא .םיריוטקָאד עשידיי
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 -ָארב עשיטילָאּפ ערעקיטכיוו עלַא יד ןיא .ה"י ןט-18 םענופ רעביירש יד

 רעד טרָאװ ןייק טימ טשינ טרעװ המודכו ןטקעיָארּפ-םרָאפער ,ןרוש

 | ,םיריוטקָאד עשידיי ןגעוו טנָאמ

 ,רעדנווו ןייק טשינ ןוא

  רעקילדנעצ טימ ןָאט וצ סָאװ עגַארפ ַא טריטסיזקע טָאה ןליוּפ ןיא

 -- םיבנג ,םיחצור ,סרערָאנש ,סרעלטעב ,סרעּפעלש עשידיי רעטנזיוט

  ףכלעװ ,ןטנעמעלע עטריסַאלקעד יד טימ ןָאט וצ סָאװ ,טרָאװ ןייא טימ

 בילוצ טייקלענש רעסיורג ַא טימ ןסקַאװעג ה"י ןט-18 ןופ ףוס םייב ןענעז

 -  .םימעט ייר ַא

 -יוטקָאד עשידיי ןופ עגַארפ ןייק טריטסיזקע טשינ רעבָא טָאה'ס

 | | ,םיר

 ןיא םזינַאטַאלרַאש טימ ןפמעק וצ ױזַא יו עגַארפ ַא ןעוועג זיא'ס

 ןשיווצ זיולב טשינ ןעוועג ךָאד ןענעז סענַאטַאלרַאש רעבָא ,ןיצידעמ רעד
 ֶּ .ןדיי

 ללכב ןוא עסערּפ עשיליוּפ יד סָאװ ,סע ךיז טרעלקרעד טימרעד

 ןגעו תועיד" עגעסירעגּפָא ,עקילעפוצ זיולב טגנערב קיטסיצילבוּפ יד

 ,טריטיצ רעירפ ןבָאה רימ עכלעוו ,םיריױטקָאד עשידיי

 יד קיטייצכיילג ןוא ןלױּפ ןיא גנוטייצ עטסטלע יד ךיוא טגייווש'ס

 ןגייװש ריא :?ַאקסװַאשרַאװ ַאטעזַאג, גנוטייצ עשיטימעסיטנַא עטשרש

 "עג עטסדנימ יד ךרודַא טשינ טזָאל יז זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד'מ ןוא ---

 .ךס ַא רעייז טדער --- ןדיי יד ףיוא לובלב ַא ןטכַארטוצסיױוא טייהנגעל

 ײטנַא סיקסווָאקסעלש ןיוש ןענעז ה"י ןט-18 ןיא זַא ,זדנוא טזײװַאב סָאד

 -גנַאג ןעועג טשינ םירױטקָאד עשידיי יד ןגעקַא ןטנעמוגרַא עשיטימעס

 "ידיי ןַא ,וצרעד טניוװעגוצ ןיוש ךיז טָאה םלוע רעכעלטסירק רעד .רַאג

 טשינ ןיוש טָאה סָאד .ןטסירק ןשיוװצ ןריציטקַארּפ ןלָאז םיריוטקָאד עש

 .ןשינערָאװַאב םוש ןייק ןפורעגסיױורַא

 ןשירָאטסיה:שיטילֲאּפ םעד ןיא רימ ןעניפעג זיײװסמַאנסיױא

 סָאװ ,ץיטָאנ עטיירב ַא 200100מ11 118901ע02ת0-קס11זץס2מצ סָאלב-תונורכז

 ,ןלױּפ ןיא םיריױטקָאד עשידיי יד וצ תוכייש ןטקעריד ןייק טשינ טָאה

 רעקיזָאד רעד ןשיװצ גנַאהנעמַאזוצ ַא ןַארַאפ ָאי רעבָא זיא טקערידמוא

 | .ןליוּפ ןיא םיריױטקָאד עשידיי יד ןוא ץיטָאנ

 "קָאד ןשידיי ַא ןופ גנודניפרעד עשיניצידעמ ַא טבײרשָאב ץיטָאנ יִד



 24 עט ביש עג ןעל טיפ ַאק

 טיג רבחמ רעד סָאװ ,ץרא:ךרד םעד ןופ לייט ַא ,דנַאלשטייד ןיא יועט

 ןפיוא ןרעװ טנכעררַאפ רעבָא ףרַאד ,רעטקָאד ןשידנעלסיוא םעד ּפָא

 ,ןלוּפ ןיא ןיצידעמ רעשידיי רעד ןופ ןובשח

 ,ךעלטרעװ-טרָאװ ָאד ןעגנערב רימ סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק עקיזָאד יד
 טשינ זיא ,ןגָאזסױרַא ריא ןגעוו ךיז ןלָאז ןענָאזרעּפ עטנעטעּפמָאק יד ידכ
 ,"טַאלב-תונורכז ןשירָאטסיה ןשיטילָאּפ , ןרַאפ לַאפ רעטלצנייארַאפ ןייק

 ןלױּפ ןיא ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ יד ןופ ןַאגרָא ןקיזָאד םעד ןיא
 יד ןגעוו דנַאלשטיײיד ןופ טרפב תועידי טייצ וצ טייצ ןופ רימ ןפערמ

 סנָאזלעדנעמ ןגעו ,ןבעל עשידיי עקיטרָאד סָאד ןרימרָאפער וצ ןווורּפ
 .וו"זַאא הטיש

 סוקרַאמ ר"ד ןופ גנודניפרעד רעד ןגעוו ץנעדנַאּפסערָאק יד ךיוא
 הגרדמ-רוטלוק ַארַאפ סָאװ וצ ,ןזיײװַאב וצ ןעוועג ןסיוא ךיוא זיא ןעזָאפ
 רַאפ ןעגנוגנידַאב עקירעהעג ייז רַאפ טפַאש ןעמ ןעוו ,ןייגרעד ןענָאק ןדיי
 ,גנולקיװטנַא רעקיטסייג

 זיא -- ?טַאלב-תונורבז, סָאד טלייצרעד --- ןעזָאפ סוקרַאמ ר"ד
 תמחמ ,ןכַארּפש-חרזמ ןופ רענעק ַא ,שטנעמ רעטעדליבעג ַא רעייז ןעוועג
 -סיוא טָאה ןעזָאפ ר"ד .עקירּפַא ןוא עיזַא ץנַאג טעמכ טזײרַאב טָאה רע
 רעכעלטפַאשנסיװ רעד סע טגיילעגרָאפ ןוא ןקָאּפ ןגעק לטימ ַא ןענופעג
 .םעיר רַאטערקעס ןופ גנולטימרַאּפ רעד ךרוד גיצּפייל ןיא טפַאשלעזעג

 -ָאמעמ עקידרעטייו סָאד ןבעגעגרעביא ןעזָאפ ר"ד טָאה ןעמעיר
 לטיּפַאק) והיעשי ייב טנעיילעג ךיא בָאה ןרָאי עגנוי עניימ ןיא; :םודנַאר
 טרובעג ןייד ייב זיא לּפָאנ ןייד ,עכלעזַא ןעוועג זיא טרובעג ןייד 6
 ידכ רעסַאװ ןיא ןדָאבעג טשינ ךיד טָאה ןעמ ,ןטינשעגּפָא ןרָאװעג טשינ
 ןעמ ןוא ץלַאז ןיא טרימשעג טשינ ךיד טָאה ןעמ ןוא ןייר ןייז טסלָאז וד
 טפרַאװ איבנ רעד זַא ,ה"ד ...ךעלעדניוו ןיא טלקיוװעג טשינ ךיד טָאה
 טשינ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ךערברַאפ סלַא םילשורי ןופ רעניווװנייא יד רָאפ
 השמ זַא ,ןעגנורדעג ךיא בָאה ןופױעד .רעדניק ערעייז טימ ןעגנַאגַאב ױזַא
 ױזַא טשינ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןיד ַא ןבעגסױרַא טזומעג ץעגרע טָאה וניבר
 ,רעדניק-גיוז טימ ןײגַאב

 ,םעד ןגעװ תועידי ןייק ןענופעג טשינ ךיא בָאה הרות רעד ןיא
 ץעזעג ןימ ַאזַא זַא ,הרוסמ רעטלַא ןַא ןופ ןרָאװעג ריווװעג ןיב ךיא רעבָא
 :ךָאפ גנוקיסעלכַאנרַאפ רעגנַאל ַא ךרוד זיא'ס רָאנ ,ןעוועג עקָאט זיא
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 -ָאמ עשיויפ ןעוועג ןסיוא ןצעזעג ענייז טימ זיא השמ ,ןרָאװעג ןסעג

 לייוו ,רַאפרעד טשינ ריזח ןסע וצ טרעוורַאפ רע טָאה ,לשמל ,ױזַא ,ןטנעמ

 טרעסערגרַאפ'ס לייוו רָאנ ,ןייר טשינ ןײלַא ךיז רַאפ זיא שיילפ סָאד

 ,הטונ זיא לארשי קלָאפ סָאד ןכלעוו וצ ,תערצ סָאד

 -רַאֿפ ,ןופרעד תוביס יד ןייגרעד וצ טסיילפעג גנַאל ךיז בָאה ךיא = |

 ענעריובעג-יינ יד טימ ןײגַאב ױזַא ךיז לָאז ןעמ ןלױפַאב טָאה השמ סָאװ

 ןבָאה ךס ַא זַא ,ױזַא --- עטסיזמוא ןַא ןעוועג רעבָא זיא טעברַא יד .רעדניק

 ןיב ךיא ןעו טשרע .ןינע םעד ןשרָאפ וצ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא ןיוש

 עקיטרָאד יד זַא ,טסווורעד ךיז ךיא בָאה עיצַאמלַאד ךרוד ןרָאפעגכרודַא

 םורַא ןפיול ייז םגה ,ןקָאּפ ףיוא טשינ לָאמנייק ןעקנערק רעדניק עשידיי

 גנושרָאפסױא רעכעלטנירג ַא ךָאנ .רעדניק עכעלטסירק טימ ןעמַאזוצ

 גָאט ןקיטנייה ןזיב ךיז ןענעז ןדיי עקיטרָאד יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 הׂשמ זַא ,ןעגנורדעג ךיא בָאה םעד ןופ .רעדניק ערעייז טימ גהונ ױזַא

 ןופ רעדניק עשידיי ןעיירפַאב וצ ידכ ,ןלױפַאב עקיזָאד סָאד טָאה !ניבר

 .ןקָאּפ
 יז טפור קיטכיר) קנערק עשירענעוו ןימ ַא רַאפ ןקָאּפ טלַאה ךיא |

 רעד ףיוא ךיז טײרּפשרַאפ עכלעוו ,8 66 ט61016 --- זיוצנַארּפ רעד
 טימ טגנערב דניק סָאד ןכלעוװ ,לּפָאנ ןשרעדניק םעד ןופ ךַאלפרעביוא

 ןוא רעּפרעק ןיא ןײרַא יז טייג םיללח יד ךרוד .ךיוב סרעטומ רעד ןופ

 עירעטַאמ עקיזָאד יד רעבָא ביוא .ןסיורד ןיא סױרַא יז טכירק לָאמלייט

 ןוא ץלַאז טימ ןבירעגנָא ,רעּפרעק ןיא ןײרַא טגנירד יז רעדייא ,טרעוו

 טשינ ןסיורד ןיא ןיוש טעװ יז זַא ,ךַאז עכעלריטַאנ ַא זיא ,ןשַאװעגטָא

 | .ןעמוקסיויַא

 רעדניק ערעייז ןלָאז ייז ,עטנַאקַאב עניימ עלַא ןטַארעג בָאה ךיא

 ףוג םעד ןבײרנָא ,לּפָאנ םעד ןסערּפסױא טוג טרובעג רעד ךָאנ ךיילג

 -רעד עקירעי-40 יד ,ןשַאװּפָא ךָאנרעד ןוא ץלַאז ןטקַאהעצ םענבירד טימ

 סָאד טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,רעדניק יד זַא ,טגייצרעביא ךימ טָאה גנורַאפ

 ,"ןקָאּפ ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ,ןָאטעג

 ןופ רַאטערקעס םעד ןופ ןעמָאנ םעניא טלייצרעד טרעװ ףוס םוצ

 רע ךיוא זַא ,םעיר רעה טפַאשלעזעג רעכעלטפַאשנסיװ רעקיצּפײל רעד

 טעדנעוװעגנָא םיא טָאה ןוא לטימ סנעזאּפ סוקרַאמ טרידנעמָאקער טָאה

 .רֶָאי 16 ןופ ךשמ ןיא



 טשידיי ןנעװ רעכיירש עשיטיטעסיסנַא
 ליפ ןקילַאמַא ןיא םירוטקַאד

 'ן:8 154 סוג 11060/ 60100)64616 1414/0 416 50048 005 1260
 טתמ( 8 085 (3046 5002116 )* 

 רעקיטנייה ַא זומ עבלעז סָאד ."טסיופ, סעטעג ןיא ךיז טגָאז

 ןופ רוטַארעטיל רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעוו ןגָאז רעקירָאטסיה רעשידיי

 עקיטכיװ רָאג ןוא עטנַאסערעטניא רָאג ללש ַא ,ןלױּפ ןקילָאמַא םעד

 עכלעוו ,קרעוו ןוא ןרושָארב עשיטימעסיטנַא יד ןיא ןטלַאהַאב זיא תועידי

 קנַאד ַא טשרע .ןליוּפ ןטלַא םעניא ןדיי יד תורצ ליפיוזַא ןָאטעגנָא ןבָאה

 רעד, סיקסנישטימ יו ןקיטכיוו ַאזַא טרפב ,קרעוו עשיטימעסיטנַא יד
 -ייזְליפ ַא ןדנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא ,"ןיורק רעשילױּפ רעד ןופ לגיּפש

 עקיזָאד יד ןיא .ןליוּפ ןיא רבע ןשידיי םעד ןופ דליב ךיירנברַאפ ןוא קיט

 סלא ןכַאפ ערעדנַא ןוא הכאלמ ,לדנַאה םעד זיולב טשינ רימ ןעעז קרעוו

 "רעד רימ --- ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא טײקיגָאװ ןוא לָאר רעייז ,טײקצנַאג
 ,ןגייווצ-הסנרּפ עקיטכיוו עלַא יד ןופ רעטערטרַאפ ענלצנייא יד ךיוא ןעעז
 -נוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא ערעייז ,ןעמענ ערעייז טימ ךיז ןענעקַאב רימ
 ןענייז רעביירש ןשיטימעסיטנַא םעד ןופ גנוגערפיוא ןוא סעכ רעד .ןעג
 גנוטײדַאב רעשימָאנָאקע ןוא תובישח רעד ןופ רעטסעמ רעטסעב רעד
  ןָאזרעּפ רענעבעגעג רעד ןופ

 סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןליוּפ ןיא םיריוטקָאד עשידיי יד ךיוא
 ןעוועג יז רַאפ ןענעז ןלושכיוה רענליוו ןוא רעוועקַארק רעד ןופ ןרעיוט יד
 ,ןגעלָאק עכעלטסירק ערעייז ןליפ טזָאלעג קרַאטש ךיז ןבָאה ,טכַאמרַאפ
 -ידיי יד ןגעקַא רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןרעוו ןפַאשעג טזומעג טָאה'ס בוא
 ,סָאד ,םיריױטקָאד עשידיי ןגעקַא רוטַארעטיל עכייר יד .םירױטקָאד עש

 ןוא עטכעלֶש סָאד קידְנעטֶש ?יװ סָאװ ,טּפָארק רענעי ןופ לײט ַא יא סע (5

 / ץ"ֶעְטוג סָאד קידנעטֶש טּפַאְׁש
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 קרעו עשיטימעסיטנַא עקיטכיוו עלַא טעמכ ךיז ןעמענרַאפ ייז טימ סָאװ

 ןעזנָא ןוא גנוטיידַאב רעד ןגעוו זייוװַאב רעטסעב רעד זיא ,ןרושָארב ןוא

 "יאעפ-ץנערוקנָאק רעייז ןגעוו רקיע רעד ןוא ,םיריוטקָאד עשידיי יד ןופ

 | | | | | .טייק

 רימ ןעמעוו רעד ןוא םירױטקָאד עשידיי יד ןופ אנוש רעטסערג רעד

 -ףיוה רעכעלגיניק רעד ןעוועג זיא ייז ןגעוו תועידי ןטסײממַא ןעקנַאדרַאפ

 רַאפ סָאװ .יק ס װ ָא ק ס ע לש ןַא י ט ס ַא ב ע ס  רעטקָאד

 "יצידעמ ןייר וליפַא ,ןענעפע טשינ ןלָאז רימ ןיקסווָאקסעלש ןופ ךוב ַא

 .סעיסרוקסקע עשידיײ-טנַא ןפערט טרָאד ןוא ָאד ךיוא רימ ןלעװ ,עשינ

 ךיז ןטלָאװ רימ וװ ,טרָאד ןפערט וליפַא רימ ןלעװ ןלַאפנָא עקיזָאד יד

 -ימיור רעקילָאמַא רעד יו טקנוּפ זַא ,ןמיס ַא זיא'ס .טכירעג טינ ףיורעד

 -רעביא טַאנעס ןופ גנוציז רעדעי ףיוא טגעלפ רעכלעוו ,ָאטַאק רָאטַאנעס רעש
 "'(6/ס:טנ 060960 (02:0022!מ20 06160020 6556  ;ןומזּפ םעד ןרזח

 .-שעלס ךױא טָאה -- עניגַאטרַאק טָאטש יד ןטכינרַאפ ףרַאד ןעמ זַא

 טייהנגעלעג רעקיסַאּפ טשינ וליפַא ןוא רעקיסַאּפ רעדעי ייב יקסוװָאק

 -רַאפ ןופ טכער סָאד ןעמענוצ ןדיי יד ייב ףרַאד ןעמ זַא ,טהנעטעג רדככ

 ,.ןיצידעמ טימ ךיז ןעמענ

 -סעלש טימ ןענעקַאב טשרעוצ ךיז רימָאל .רדסכ ןייג רעבָא רימָאל

 רָאי ןיא ןולעיו לטעטש םעד ןיא רע זיא ןריובעג ,עיפַארגָאיב סיקסווָאק

 טכוזַאב ךָאנרעד ,טעטיזרעווינוא רעוװעקָארק ןיא רע טָאה טרידוטש ,9

 תועידי ענייז טצנַאגרעד טרָאד ןוא תונידמ עשידנעלסיוא ייר עצנַאג ַא

 ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא .רע יוװ םעד ךָאנ ,ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא

 ךָאנ ןוא ףָאשיב ןשינימרַאװ םעד ןופ רעטקָאד-ףיוה ןעוועג םדוק רע זיא

 טנומגיז גיניק ןשילױּפ םעד ןופ רעטקָאד-ףיוה ןרָאװעג רע זיא טיוט ןייז

 רע טָאה רעטעּפש .רַאטערקעס-בייל ןייז וליפַא ךָאנרעד ןוא ןטדזזז פעד

 יטקַארּפ טייצ ערעגנעל ַא טרָאד ןוא שילַאק ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז

 קיטקַארּפ רעשירָאטקָאד ןייז ןיא זַא ,ךיוא טלייצרַאפ ףַארגָאיב ןייז ,טריצ

 -ַאב ייוצ דצמ ץנערוקנָאק רעקרַאטש ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה

 יד/ ,ץישזלעב ןופ בקעי ןוא ןילבול ןופ ןורהא ,םיריוטקַאד עשידיי עטמיר

 ןבעגעג םיא טָאה -- ףַארגָאיב רעשיליוּפ ןייז טביירש --- טכוזרעפייא

 רָאפ ןוא ףוג ןרָאפ הנכס רעד ןגעוו ןביירש וצ סלוּפמיא ןטסקרָאטש םעד
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 ןעייטשרַאפ טציא ."םיריוטקָאד עשידיי וצ ןעייג סָאװ יד רַאפ המשנ רעד

 ןגעו טקנעדעג טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא טָאה רע סָאװרַאפ ,ןיוש רימ

 ןופ ץנערוקנָאק יד טליפעג קרַאטש וצ טָאה רע ...ןגעלָאק עשידיי ענייז

 ..ןסעגרַאפ ייז ןגעוו לָאז רע זַא ,סוא-גָאט ןייא-גָאט םיריוטקָאד עשידיי

 ןיא ןבָאה -- ףַארגָאיב ןייז רעטייוו זדנוא טלייצרַאפ --- רודה ישנַא יד;

 ןגעק ,עקיזָאד יד רעגניפ יד טימ טלטייטעג טעמכ ןענופעג םיבתכ ערעייז

 / ."טעטכירעג ןעוועג ןענעז םיבתכ ענייז עכלעוו

 -טנַא יד; זיא םירפס עשיטימעסיטנַא ענייז ןופ עטסקיטכיוו סָאד

 -סױרַא לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,"ןטַאררַאפ עקיליווזייב ןופ גנוקעד

 לטיּפַאק רעטנצרעפ רעד ,1621 רָאי ןיא גרעבסנורב ןיא ןרָאװעג ןבעגעג

 -ַאק עקיזָאד סָאד .םיריוטקָאד עשידיי יד טעמדיוװועג זיא רפס םעד ןופ

 ;טרילוטיט זיא ,ךוב רעדנוזַאב ַא סלַא ןענישרעד זיא סָאװ ,לטיּפ-
 ''ךהפמס 4000 0 60016001800 296007081168, 26 21699160 60820 216 3 0

 םשס)6 רש 16000ע0160208900 2104 דע10622090 1022, 1062 2740,

 ף868/00 ג 1ממץצסמ תגסש1ס/עמשסת ןם12060100160 22168781ט 160801012 8טטלס0

 ן0ט82060010680 24 1,0421200 ט2צאסנ8ָ 2100 18608) !ססנ8יט2218,/ 281006:0160

 ןעניסמנס038 8100 1101:0101616::3 גיממצנמ טמס8סמסנג 40 1680 קסלט00ס1 טָּפנ 80

 160 6801 ט2עט811' | /

 -ַאב םעד ןיא סָאװ ,רעבלעז רעד טעמכ זיא לטיּפַאק םעד ןופ לוטיט רעד

 סָאװ ,יד ןענעז םיריוטקָאד עשידיי ןגעק ןזייווַאב עשוריפב .ךוב ןרעדנוז

 טָאברַאפ םעד ןגעקַא --- עקיביולגמוא ערעדנַא ןוא ןרעטָאט ,ןדיי ןעמענ

 םרוג סָאד ןענעז סָאוװ ,יד רעדָא ךריק רענײמעגלַא רעקילייה רעד ןופ

 ןַא ךרוד רעדָא עיצַאדנעמָאקער ןבעגרעביא ךרוד ,הצע ןַא ערעייז ךרוד

 סיורג ףיוא ןייא ןלעטש --- ןצונַאב יז ןלָאז ערעדנַא זַא ,ןפוא רעדנַא

 רעייז ךיוא רָאנ המשנ יד זיולב טשינ גנומַאדרַאפ רעקיבייא ףיוא ,הנכט

 | יףוג

 ןענישרעד זיא ("ץיײװַאב ערָאלק,) 0506 60006/  ךוב סָאד

 רָאנ ,המשנ יד רָאנ טשינ סָאװ ,םיריוטקַאד עשידיי ןגעװ ןזײװַאב ערָאלק (א

 ןצונַאב ,ךריק רעקילייה רעד ןופ טָאברַאפ םעד ןגעק ,עקיביולגמוא .דנַא ןוא ןרעטַאט
 -םיוא ,עיצַאדנעמַאקער ,גנוזייופיוא טימ ,הצע ןַא טימ רעדָא ,םיריוטקַאד סָּלַא ייז

 ּוַא ,ןופרעד הביס יד יז ןענעז ןפוא רעדנַא זיא סע ןבלעװ ַא טימ רעדָא ,גנורעלק
 !ןצונַאב סע ןלָאז ערעדנַא
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 ןעוועג סע זיא לָאמ ןטייווצ םוצ ,1622 רָאי ןיא ךוב רעדנוזַאב ַא סלַא
 יד טפמעקַאב יקסװָאקסעלש טָאה םעד ץוחַא ,1649 רָאי ןיא טקורדעג

 6סת0810608 2ץ668 :;לשמל ,יװ ,קרעװ ערעדנַא ייר רעצנַאג ַא ןיא ןדיי
 עשרַאװ) 416022) 106 10910018 10601019 64 סןנצטע2פ ן,(85

 ,(1614 עקָארק) 86001010 סא תהוט;ע 610 ןוא (0

 זיא םירױטקָאד עשידיי יד ןגעק הרות עשיטימעסיטנַא עצנַאג ןייז

 רימ ןלעװ רעבירעד ,"ןזײװַאב ערָאלק, רושָארב רעד ןיא טרירטנעצנָאק
 -עגסיוא ענייז בור רעד זַא ,טרפב ,ןעמענרַאפ ריא טימ רקיע רעד ךיז

 רעװעשרַאװ םוש ןייק ןיא ןעמוקַאב וצ ןעוועג טשינ זיא םירפס עטנכער
 ןפַא ןעייג, ןדיי יאמלה ,טכַארבעגפיוא זיא יקסוװָאקסעלש ,קעטָאילביב

 ,ײדנַאטש-רעטסירּפ םעד ןופ יַאנגל ןסַאג יד רעביא םישובלמ עשיחלג ןיא
 עשידיי טימ ןריצַאּפש םיריוטקָאד עכעלטסירק סָאװ ,םיא טרַא רעמ ךָאנ
 סָאד טלַאה יקסווָאקסעלש סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןסַאג יד רעביא

 | | ,הּפרח ַא רַאפ

 ןעמוק ןדיי עכלעוו וצ ,סרעקײטּפַא יד ףיוא זייב רע זיא רעמ ךָאנ

 עשינָאלװיײט יד ןכלעוו וצ ,רעקײטּפַא רעד ןעוו; .גָאט ןצנַאג ַא ןיײרַא

 יז סָאװ ,תולוע עכעלקערש יד טסווועג ןטלָאװ ,"ןײרַא ןעמוק ףלעוו

 רעד ףיוא ןבירטעגסױרַא ןוא ןקעטש ןקיד ַא ןעמונעג רע טלָאװ, ,ןעגנעוב

 | ,"םיאנוש-סטָאג ןוא -שטנעמ עקיזָאד יד סַאג |

 יד זַא ,ךעלרעּפנײשַאב ץנַאג זדנוא ןזײװַאב ןטַאטיצ עטשרעביוא יד

 דנַאל ןיא לושכיוה ַא טקידנעעג ןבָאה עכלעוו ,םיריוטקָאד עכעלטסירק

 ףשטנעמ עויסערגָארּפ ןעוועג בור רעייז ןיא ןענעז דנַאלסיוא ןיא רעדָא

 -סצרַאװש יד טשרעהעג טָאה ןליֹוּפ ןיא ןעוו ,ןטייצ ערעטצניפ ענעי רַאפ

 ןטיבעג עלַא ןיא ןעגנורדעגניײרַא זיא עכלעוו ,עיצקַאער עשיטיאוזעי עט

 -טסירק זַא ,גנוניישרעד עשיטסירעטקַארַאכ ַא רעייז סע זיא ,ןבעל ןופ

 -ידיי ערעייז ןטכַארטַאב ןוא ללכ ןופ סױרַא ךיז ןסייר םיריוטקָאד עכעל

 עכעלטסירק סָאװ ,סָאד ךיוא זַא ,ןכער ךיא .ןכיילג סרעייז יו ןגעלָאק עש

 סָאװ ,םעד ןגעק טריטסעטָארּפ טשינ טײקצנַאג סלַא ןבָאה םיריױטקָאד

 ןיײװַאב ַא זיא ,םישובלמ עשיחלג וצ עכעלנע ,עשירָאטקָאד ןגָארט ןדיי

 -- סלַאפנדעי .םיריוטקָאד עשידיי יד וצ גנואיצַאב רעשירבח רעייז ןופ
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 וצ זיא ןטנעמוקָאד עטכעלטנפערַאפ טציאדזיב יד ןופ --- טכוד רימ יו

 רעכלעו ,טייקכעלסילשסיוא ןופ טסיײיג רעד ,טסייג-ךכעצ רעד זַא ,ןעז

 -ימָאד ןעוועג טשינ זיא ,םירחוס ןוא תוכאלמ-ילעב יד טשרעהַאב טָאה

 ףיוא גנוגערפיוא סיקסוװָאקסעלש .,םיריוטקָאד עכעלטסירק יד ייב קידנרינ

 טימ ךיז ןרבח ךרוד ךיז ןקעלפַאב עכלעוו ,םיריוטקָאד עכעלטסירק יד

 | ,גנוניימ עטגָאזעגסױרַא ןביוא יד טקיטעטשַאב ,ןדיי

 -קָאד עשידיי ןצונַאב ןגעק סױרַא יקסווָאקסעלש טקור םימעט עכלעוו

 םימעט ןימ ַא רַאפ סָאװ טימ ןרעוו טגערפעג ףרַאד ךעלטנגייא ?םיריוט

 רע טמענ לכ-םדוק ?רעקידעמ עשידיי יד ןגעק סױרַא טשינ רע טערט

 עקילייה יד .לביב רעד ןופ :עירעליטרַא רעטסרעוװש רעד ןופ ןיז-ילכ ןייז

 ,היארהו ,םיריוטקָאד עשידיי טימ ךיז ןצונַאב וצ טרעוװרַאפ טפירש
 "סטנ 46000014 {ג ססמפקסס!ט 613 ףט1 1601 סטומ ןבירשעג טייטש'ט

 ,םעד יבגל הריבע ןַא ןיײגַאב טעװ סָאװ ,רעד) 30101064 1מ גוגמטפ ''ד166101

 ("םיריוטקַאד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טצוװ ,ןפַאשַאב םיא טָאה סָאו

 -יױטקָאד םתס ןבירשעג ךָאד טייטש'ס ,שטייטס --- :הישק ַא רימ ןגערפ

 -ױטקַאד, טרָאװ ןכרוד זַא ,יקסווָאקסעלש טסייוו עשזדןענַאװ ןופ ,םיר

 ?עכעלטסירק ךיוא םיריוטקָאד-םתס טשינ ןוא *עשידיי, ןעמ טניימ "םיר

 זײװַאב סלַא ןוא ,ןגָאלָאעט ןגָאז סָאד :יקסוװָאקסעלש ףיורעד טרעפטנע

 -לש'יונובר םעד זיא רעטקָאד ןשידיי ַא ןופ הליפת יד; 1זַא ,וע טביירש

 ,"טנוה ַא ןופ ןעקװַאה סָאד םענעגנָא ריד זיא'ס יו םלוע

 ַא סָאװ ,זײװַאב םעד רימ טנָאמרעד םיריױטקָאד יד טימ השעמ יד

 ףיא .ןעלטיה ןגָארט ןזומ ןדיי זַא ,ףיורעד טכַארבעג טָאה דיי רעמורפ

  טייטש'ס :טרעפטנעעג רע טָאה ,סָאד רע סייוו ןענַאװ ןופ ,עגַארפ רעד

 יינע) "הכארא רשא ץראה לא ךיתדלומ ץראמ ךיבא תיבמ אצ; ןבירשעג

 ךיא סָאװ דנַאל םוצ דנַאלנריובעג ןייד ןופ רעטָאפ ןייד ןופ זיוה םעד ןופ

 ָאד זיא עשז"וו .ןעמהרבא וצ טָאג טגָאזעג טָאה --- ("ןזייוו ריד לעװ

 ןַא טגערפעג טָאה --- ?ןעלטיה ןגָארט ןפרַאד ןדיי זַא ,זײװַאב ַא ןַארַאפ

 טָאג טָאה ןעד יו :טרעפטנעעג דיי רעמורפ רעד ףיורעד םיא טָאה .סרוקיּפַא

 רע ןעמהרבא וצ טגָאזעג ןבָאה לָאז טָאג זַא ,ךעלגעמ ןעד זיא ?טגָאזעג

 ?לטיה ַא ןָא ןייג לָאז

 יד טכַארטַאב "טפירש עקילייה ,, יד סָאװ ןופרעד אצויילעוּפ סלַא
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 וצ טרעװרַאפ ךריק יד ךיוא טָאה ,ףָארטש סטָאג רַאפ םיריוטקָאד עשידיי

 עלַא יד ָאד טריטיצ יקסווָאקסעלש .םיריוטקָאד עשידיי טימ ךיז ןצונַאב

 ַא ןיא ןייזרבקמ טשינ טימ עקינעּפשרעדיװ יד ןעָארד סָאװ ,סעלוב

 | ,עקרק רעטקיליײהעג

 רעמ יד וצ יקסווָאקסעלש רעביא טייג ןזײװַאב עזעיגילער יד ךָאנ

 ןענעז ,רעמ ןענעק םיריוטקָאד עשידיי זַא :ןטסקיטכיװ םעד וצ ,עקיגָאװ

 טשרע רימ ןבייה ןיקסווָאקסעלש קנַאד ַא ,ןיצידעמ תוכלה ןיא טינעג רעמ

 ןגעלפ ןגיניק עטסקילעזטנייפ עמַאס יד וליפַא סָאװרַאפ ,ןײטשרַאפ ןָא

 -סעלש זדנוא טלייצרַאפ קידנליוו-טשינ .,םיריוטקָאד-בייל סלַא ןדיי ןבָאה

 שממ ַא טימ ןגױצַאב ךיז ןעמ טָאה םיריוטקָאד עשידיי וצ זַא ,יקסווָאק

 -טע ןופ סמויליסנָאק ןפור וצ טאטשנא זַא, ױזַא ,יורטוצ ןכעלביולגמוא

 ,"ךיי ןייא ןפור רעכיג ןעמ טגעלפ ,םיריוטקָאד עכעלטסירק עכעל

 םיריוטקָאד עשידיי ןלָאז ,יקסווָאקסעלש רעטייוו טגערפ ,ןענַאװ ןופ

 -טסירק יד, זַא ,גנודליב עקירעהעג יד טשינ ןבָאה ייז זַא ,ןסיוו רערעמ

 ןענעק ייז זַא ,סעימעדַאקַא יד ןיא ןייג וצ ןדיי ןרעוורַאפ ןצעזעג עכעל

 ַא ךרוד רָאפ סָאד טמוק טעשעג סָאד ביוא ןוא טרימָארּפ ןרעו טשינ

 ,"ןעמַאזקע ןַא ןָא עללוב עכעלטסּפיוּפ ַא רעדָא 2:6טס

 -כעלקריוו רעד טימ טשינ טמיטש טליײצרַאפ רבחמ רעד סָאװ סָאד
 ,רעודַאּפ םעד ןיא ,טעטיזרעווינוא ןשינעילַאטיא ןייא ןיא זיולב ,טייק
 "ידעמ םעד טקידנעעג (1619 --- 1517) רָאי 100 ַא ןופ ךשמ ןיא ןבָאה
 -קָאד לטיט ןטימ יז ןבָאה טקידנעעג ןוא ןדיי 80 ַא טעטלוקַאפ ןשיניצ
 -רעטקָאד ןייז רַאפ טלָאצַאב רעמ ךָאנ טָאה רעטקָאד רעשידיי רעד .'ועט
 . ןוא ןגעלָאק ענייז רַאפ עלהחמש ַא ןענעדרָאנײא טזומעג טָאה רע ,לטיט
 .עמוס-טלעג עשּפיה ַא טסָאקעג םיא טָאה החמש ןימ ַאזַא

 עקיטלָאמעד יד ןיא זַא ,קיטכיר רעבָא זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ
 עכלעו ,"םירױטקָאד, עשידיי לָאצ עסיורג גונעג ַא ןעוועג זיא ןטייצ
 -דלעפ עקיזָאד יד ,גנודליב םוש ןייק קידנבָאה טשינ טריציטקַארּפ ןבָאה
 ךַאפ רעיײז וצ גנוטיירגוצ עשיטקַארּפ ַא זיולב ןבָאה ןגעלפ סרעש

 עשידיי ןופ טייקטינעג רעד ןגעוו הגאד עטסקיטכיװ יד טרטּפעגּפָא
 ןמיס ַא? .תויאר עקירעביא יד רַאּפ יקסווָאקסעלש ךיז טמענ ,םיריױטקָאד
 רעכעלטסירק רעטושפ רעד טהנעט -- םיריוטקָאד עטוג ןענעז ןדיי זַא
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 ךָאנ ןקיש ,םירױטקָאד עשידיי ןעמענ וצ ביל ןבָאה םיצירּפ לייוו --- םלוע

 ,"םיריוטקָאד עכעלטסירק יװ רעסעב ייז ןלָאצ ,תונידמ עטייוו ןופ ייז

 ;טרָאװכירּפש ןופ דימת ןטלַאה םיצירּפ יד :יקסווָאקסעלש טרעפטנע ףיורעד

 רעד יוװ טקנוּפ .("טוג זיא סָאד רעייט זיא'ס סָאװ,) 60 8:090 10 1080
 ןעוו ,ןזיירּפ עטוג ייז רַאפ ןלָאצ ןוא סעקרעגוא ןסע וצ ביל טָאה ץירפ

 ןעמ טלָאצ ױזַא ,רעיײט ךָאנ ןענעז ןוא ןזיװַאב טשרָאקָא ךיז ןבָאה יז

 רע לייוו רַאפרעד טשינ רענעילַאטיא ,זיוצנַארפ ,דיי ןרַאפ רעביא ךיוא

 רעֶדָא רענעילַאטיא ןַא ,דיי ַא זיא רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,ועטקָאד ַא זיא

 ,זיוצנַארפ

 ,לכש ןרַאפ יקסווָאקסעלש ךיז טמענ טשינ ןפלעה תויאר עלַא יד זַא

 ַא וצ טייקנַארק ַא תעב ןייג וצ ןטסירק יד טרעוורַאפ לכש רעטושּפ רעד

 -סעלש ןייא טהנעט ,קפס ַא ןָא ךָאד ןטלָאװ ןדיי יד; .ועטקָאד ןשידיי

 טימ רעדָא רעסַאװ לפעל ַא ןיא ןעקנורטרעד ןעמעלַא זדנוא ,יקסווָאק

 ,רַאפרעד רעזדלעה יד ןטינשעגּפָא ןטסירק עלַא ייז ןטלָאװ טינש ןייא

 ,"ןסוטסירק ןיא ןביולג ןטסירק יד סָאװ

 רעד .ןזײװַאב ערעקרַאטש ךָאנ רע טגנערב טרָא רעדנַא ןַא ףיוא
 סָאדלַא ןופ גנולמַאז ַא יוװ ןרָאװעג טכַארטַאב טלָאמעד זיא סָאװ ,דומלת

 ןוא ןטסירק סטוג סעּפע ןָאט וצ ןדיי יד טרעוװרַאפ ,ןטסירק ןגעק זייב

 טשינ רָאט ןוא טשינ רע ןעק ,ןלעװ וליפא לָאז רעטקָאד רעשידיי רעד ןעוו

 ןדיי יד טסייה דומלת רעד ,רעמ ךָאנ .הלחמ ןייז ןופ טסירק ַא ןזיילסיוא

 ,ןטסירק יד ןענעגרהסיוא

 זיא טנעמוגרַא רעשידיײ-יטנַא רעטצעל רעד ..,ביבח ןורחא ןורחא

 סלָא ןדיי טצונַאב סע רע; :ןענָאמרעד ָאד םיא לָאז ןעמ יאדכ תמאב

 -ַאנ ןוא עכעלשטנעמ יד ןגעק זיא סָאד סָאװ ,דיי ןרַאפ זומ ,םיריוטקָאד

 ןרילוטיט םיא זומ רע ,רעמ ךָאנ ."לטיה סָאד ןעמענּפָארַא ,ןצעזעג-רוט

 ריא ,(*רַאה רעקידענג,) *'100861 ץםתנס'' רָאנ ,"דיי רעקיביױלגמוא, טשינ

 ,.קילגמוא סָאד טייטשרַאּפ

 ,ןרעװו טנָאמרעד ָאד לָאז ןיקסווָאקסעלש ןגעוו ןיוש ןדער רימ זַא

 -רָאפער וצ ױזַא-יוו םַארגָארּפ טיירב ַא טלקיװטנַא טָאה רעבלעז רעד זַא

 טנַאסערעטניא זיא ןַאלּפ-םרָאפער רעקיזָאד רעד ,ןדיי עשילױפ יד ןרימ
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 ךָאנ זיא ,טקורעגסױרַא םיא ךרוד טרעוװ סָאװ ,קנַאדעג ןייא טשינ תמחמ

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב לעוטקַא

 ןייז ןיא רעטקָאד רעשיטימעסיטנַא רעזדנוא טביירש ,עטסעב סָאד
 טעגרהעגסיוא ןדיי עלַא טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ , (06זץס16 2414"

 ַא ןלַאפעג זיא ןגיוא ערעזדנוא ףיוא, רעבָא יװ ױזַא ,ןבירטרַאפ רעדָא
 יז יװ ױזַא ןוא ןריפוצסיוא ןייז ךעלגעממוא טעװ סָאד ןוא "טייקדנילב
 עקיבײא -- ןיד ןכעלריטַאנ ןוא ןכעלטעג ,ןכעלשטנעמ יּפילע ןענעזי
 ןָאט ייז טימ ןעמ לָאז ,טלעו רעכעלטסירק רעצנַאג רעד ןופ ןפַאלקש
 יד לָאז ןעמ ה"ד --- ןַאטרעטנוא ןייז טימ טוט ץירּפ רעדעי סָאװ ,סָאד

 ,טכענק עשיצירּפ עטפַאלקשרַאפ ,עיירפמוא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןדיי

 יז ןלייטנייא ןוא ןדיי יד ןלייצ ןיא טײטשַאב ןַאלּפ טיקסווָאקסעלש

 ןפרַאד ןדיי זַא ה"ד ,עינָאלָאק ַא ןדליב לָאז רעדנוזַאב עדעי סָאװ ,ןּפורג ןיא

 -ידיי יד .רעפרעד ןיא ןגָארטעגרעבירַא ןוא טעטש יד ןופ ןרעוו ןבירטרַאפ

 ןדעי ןיא .םירעוּפ עטפַאלקשרַאפ-בלַאה ןרעוו שידירוי ןלָאז םירעיוּפ עש

 ,טיַאװ רעכעלטסירק ַא ןייטש ףרַאד'ס ןכלעוו ןופ שארב ,ףרָאד ןשידיי

 טײקיטכרָאפסטָאג ןטײרּפשרַאפ וצ ידכ ,ךריק ַא ןרעוו טיובעגסיוא לָאז

 ןשידיי ןדעי ןיא ןעמ לָאז םעד ץוח ַא .תובוט תולעמ עכעלטסירק ןוא |

 "ומיל יד .חלג ַא ןריפנָא טעוו'ס רעכלעוו טימ ,לוש ַא ןעיובפיוא ףרָאד
 שטייד רעדָא שיאערבעה םוש ןייק ,שינײטַאל ןיא ןעמוקרָאפ ןפרַאד םיד

 רעצימע טעװ .ףרָאד ןיא ןעניפעג טשינ ךיז רָאט ךוב .(שידיי טניימעג)

 םיא ןעמ לָאז םַארגָארּפ עקיזָאד סָאד ןענעקרענא ןלעװ טשינ ןדיי יד ןופ

 .ןעמענטימ טשינ ךיז טימ רע רָאט טלעג ןייק רעבָא ,דנַאל ןופ ןבײרטרַאפ

 -עגנייא ןלָאז ייז רעדָא ,דנַאל ןופ ןרעװ ןבירטרַאפ רעדָא ןלָאז םינבר יד
 לָאז ,שמוח םעד וליּפַא ,םירפס עלַא .הסיפת רעקיביײא ןַא ןיא ןרעוו טצעז

 רעדָא ןעמענרעדנַאנופ רעדָא ןעמ ףרַאד תוליפת-יתב יד ,ןענערברַאפ ןעמ

 ןעמענוצ ןעמ ףרַאד םישובלמ ערעייט יד וליפַא .סעכריק ןיא ןעיוברעביא

 ,טפַאשטריװדנַאל טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלעװ סָאװ ,ןדיי יד יינ

 -סעלש ,רעיצרעד עקיטנייה יד ןופ רעטָאפ רעד ,טרָאװ ןייא טימ

 טימ ןרעװ טנכײצַאב ןעק סָאװ ,םַארגָארּפ ַא ָאד טלקיװטנַא ,יקסוװָאק

 לעניגירָא .ןליוּפ ןופ םַאטש ןשידיי םעד ןקעמסיוא ,215:00*: טרָאװ ןייא

 .דרצ רעד ףיוא ןדיי ןצעזַאב וצ טקעיָארּפ רעד :קנַאדעג ןייא רעבָא זיא



 תס עטבישעג ןעלטיּפַאק

 ןריזינַאלַאק ןופ םַארגָארּפ רעטשרע רעד -- טנוד רימ יו --- זיא סָאד

 ןרזחרעביא ךיז טעוװ סָאװ טקעיָארּפ ַא .דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא ןדיי

 לעוטקַא זיא סָאװ ןוא רעטרעדנוהרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא לָאמ ןייא טשינ

 ,גָאט ןקיטנייה םייב ךיוא

 ױבחמ רעד ,יקסנישטימ רעביירש רעשיטימעסיטנַא רעטייווצ רעד

 יַאק ַא ךיוא טָאה ,"ןיורק רעשיליופ רעד ןופ לגיּפש; ןטנַאקַאב םעד ןופ

 טעמדיוועג ךוב ןכייר-תורצוא ןשירָאטסיה ןכעלריפסיוא ןייז ןופ לטיּפ

 יניא םעד טזײװַאב ןילַא לּפעק סָאד ןיוש .םיריוטקָאד עשידיי יד

 ,,25/ 06 ומנסויעט (ס01268618ת01מ 6)1102000'' ;לטיּפַאק ןופ טלַאה

 -עג עלעניגירָא ןייק .("רענעמ עכעלטסירק ןענעגרה םיריוטקָאד עשידיי,)

 רעסיורג א תמאב ןיא סָאד ,יקסנישטימ טשינ ָאד טלקיװטנַא ןעקנַאדז

 ןשיטימעסיטנַא ןייז ףיוא טקוקעג טשינ *לגיּפש,  ןייז ךָאד זיא .דָאש

 ענעי ןופ רעקירָאטסיה ןשידיי ןרַאּפ רצוא רעקידתמא ןַא רעטקַארַאכ

 -סעלש טריּפָאק טושּפ טָאה רע סָאװ ,ןרעױדַאב וצ תמאב זיא'ס ,ןטייצ

 ןגעוו "תומֿכח; עגולק ץנַאג טשינ עכעלטע ןבעגעגוצ זיולב ןוא ןיקסווָאק

 ,םיריוטקָאד עשידיי

 ןענעכעררַאפ רימ ןלעװ תומכח ןופ עירָאגעטַאק רעקיזָאד רעד וצ

 ,םירױטקָאד עשידיי יד ןופ גנודליב רעד ןגעוו תועידי ענייז

 -ימ טל -- טײטשַאב םיריוטקָאד עשידיי ןופ גנוריװָאמָארּפ יד

 רע טמענרַאפ "טַארָאטקָאד, ןרַאפ רָאי 5 סָאװ ,םעד ןיא --- יקסנישט

 לסיבַא ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ ,סעזָאק-ןרעדָא יד ןרעביירטסיוא טימ ךיז

 "עד ייז ןלָאז, .רעטקָאד ַא רע טרעוװ ?ןטײקשירַאנ, עשידיי טנעיילעגנָא

 סעזָאק ןלייה -- יקסנישטימ סָאטַאּפ סיורג טימ סיוא טפור -- רעביר

 עג רעמ ןשטניוװ ייז ןעמעוו ,םיריזח יד ,סעמומ ערעייז רעסעב רעדָא

 ,"ךייא רעדייא טנוז

 רעשידיי קנַאד ַא זיא קרעװ סנעמעוו ,טנייפ-דיי רעבלעז ועד
 -קַאד עשידיי ייב זַא ,ןייז הדומ ךָאד זומ ,ןרָאװעג טריקסיפנָאק תולדתשה
 רָאנ םיריזח ןייק טשינ ךיוא ןוא סעזָאק ןייק טשינ ךיז ןלייה םיריוט
 ,ןטסירק אקווד

 עג ףרָאװ ַא ןדיי יד ךיז ןבָאה ןדנַאטש עלַא טעמכ קידנּפַאכרַאּפ,
 -טסירק ַא ןָאט וצ סָאװ טשינ ןיוש טָאה טנייה --- ןיצידעמ רעד ףיוא ןָאט
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 םיצירּפ יד טשרעהַאב ױזַא טָאה טייקדנילב יד םורָאװ ,רעטקָאד רעכעל

 רעמ ,רערעגילק ןייק ָאטשינ ןיוש זיא'ס זַא ,ןעניימ ייז זַא ,ןיורק רעד ןופ

 ."רעשידיי ַא יו רעטקָאד רערעייט ,יועטנרעלעג

 ןדיי יד ןגעק ןיקסװָאקסעלש ןופ תויאר עטנַאקַאב ןיוש יד ץוחא

 טפור רע יװ -- "ןבובזלעב עשידיי; יד ןגעק סױרַא יקסנישטימ טרָאפ

 טגנערב רע  :דנַאלסױא ןופ ןזײװַאב טימ םיריױטקָאד עשידיי יד ןָא

 "יא ןרעייב ןיא םיריױטקָאד עשידיי עשידנעלסיוא ןופ ןליּפשיײב

 | .ַא"א עילַאט

 -קנַארפ ןסיוועג ַא ןופ טכַארבעג טרעוו טנעמוגרַא רעטסקיטכיוװ רעד

 הדומ טעקנַאב ַא ףיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ּפָאטסיײש רעטקָאד רעטרופ

 עכעלטסירק ןָא ןעוט םירױטקָאד עשידיי סָאװ .,זייב סָאדלַא וצ ןעוועג

 -עג ַא ןופ םרַאפ רעד ןיא טכַארבעג זיא יודיו סּפָאטסיײש .,ןטנעיצַאּפ

 ,ריש ןטמַארג

 יקסנישטימ טָאה ןטײקשירַאנ יד טָאטשנָא סָאװ ,דָאש רעסיורג ַא

 טַאהעג שטָאכ רימ ןטלָאװ ,ןלױּפ ןופ ןליּפשייב טכַארבעג טשינ זדנוא

 ,םיריױטקָאד עשידיי ןגעוו ןטקַאפ לסיבַא



 דלעפשריח יצירוַאמ קיוודול רָאסעפַארּפ

 ןדיי ייב ןיצידעמ רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא ןעגנושרָאפ יד

 -ייא חרזמ ןיא טרפב --- טפַאשנסיװ עשידיי עצנַאג יד יװ טקנוּפ ןענעז

 ןגעו סעּפע ךָאנ ןסייוו רימ ביוא .טקיסעלכַאנרַאפ קרַאטש -- עּפָאר

 יד קנַאד ַא ןלױּפ ןטלַא םעניא םיריוטקָאד עשידיי יד ןופ עטכישעג רעד

 רעבָא זיא --- ןיוועל יאול זייוולייט ,רעּפיש ,ןַאבַאלַאב ןופ ןעגנושרָאפ

 םיריוטקָאד עשידיי יד ןופ עטכישעג יד ןרָאװעג טשרָאפעג טשינרָאג

 עשידיי יד תמחמ ,דָאש רעסיורג ַא זיא סָאד ,טרעדנוחרָאי ןט-19 ןתעב

 רעשיניצידעמ רעד ןיא טרָא ןעזעגנָא ןַא ןַאד ןעמענרַאפ םיריוטקָאד

 טפַאשנסיו רעשידיי רעד ןופ בצמ רעקירעיורט רעקיזָאד רעד .טלעוו

 טגיילעג ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנטײדַאב זַא ,ןעוועג םרוג טָאה

 טשינ ןבילבעג ןענעז ,ןיצידעמ רעד ןופ טיבעג ןפיוא רענייטש-טנורג

 םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ רעייז ןופ טקנוּפדנַאטש םענופ טשרָאפעגסױא

 ,ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי

 ,פָארּפ ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנטיײדַאב עקיזָאד יד ןופ ענייא

 יד ןופ טקריװעג ןוא טבעלעג טָאה סָאװ ,דלעפשריה קיוודול יצירוַאמ

 עקיזָאד יד ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רעק-70 יד וצ זיב ןרָאי רעק90

 -ַאמ-ויכרַא ףיוא טיובעג זיא דלעפשריה .פָארּפ ןופ גנוביירשַאב-סנבעל

 -גיז ר"ד םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ עיפַארגָאנָאמ רעד ףיוא ,ןלַאירעט

 ךָאנ טרפב ,ןרָאי ענעי ןופ עסערּפ רעד ףיוא ךיוא יװ ,יקסווָאכיב טנומ
 ,טיוט ןייז

 טשינ טציא זיב ןיא טרובעג סדלעפשריה .פָארּפ ןופ עטַאד יד
 "שידעּפָאלקיצנע עטרירטסוליא ,ענײמעגלַא עסיורג יד; .טנַאקַאב ןעוועג
 -ױּפ יד ןגעקַאד ,1816 לירּפַא ןט-3 םעד ןעשעג זיא סָאד זַא ,טביירש
 זַא ,טביירש (1876 יאמ 14/26 ןופ) ,12186114 גנוטייצ עשידיי-שיל
 ,עידעּפָאלקיצנע רעד טימ קימיטשנייא זיא יקסווָאכיב ר"ד .1815 רָאי ןיא
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 ,פָארּפ ןופ ןטקַא-טעטיזרעווינוא יד ןיא .תועט ַא ןבָאה עדייב ייז רעבָא

 "נָא טרעװ סע וװ ,ץיטָאנ עשיזיוצנַארפ ַא ןפָארטעג ךיא בָאה דלעפשריה

 יד רֶעכיז זיא עטַאד עקיזָאד יד .(לירּפַא רעט-2) 1814 רָאי סָאד ןבעגעג
 -רעטנוא ןַארַאפ ןענעז טרָא-סגנומַאטשּפָא םעד עגונב ךיוא ,עטסקיטכיר

 טנַאק רעװַאר ןיא ןישזרַאדַאנ לטעטש סָאד ןָא ןביג ןפַארגָאיב עלַא .ןדייש

 ,ץינלעגָאמ לטעטש סָאד ןָא ןביג ערעדנַא ,(עשווָאזַאמ)

 ןופ זױה ןיא טכַארברַאפ דלעפשריה טָאה ןרָאײטנגוי עטשרע יד

 רדח ןיא רע זיא ןעגנַאגעג .דלעפ שרעה טחוש םעד ,ןטַאט ןעמורפ ןייז

 טביירש -- רעבָא קיטייצכיילג .רעדניק עשידיי ערעדנַא יו טקנוּפ ןײרַא

 -רָאפ ןדלעפשריה טימ ןעמַאזוצ גנַאל ןרָאי טָאה סָאװ ,טװָאטשריג .ּפָארּפ

 ןליּפש טנרעלעג ךיז רע טָאה --- לושכיוה רעװעשרַאװ רעד ףיוא ןגָארטעג

 ןיא זַא ןלַאפעגנייא טשינ טלָאמעד .אמתסמ םיא זיא סע ,לדיפ ףיוא

 זַא ,ןבעל ןייז ןיא לָאר עסיורג ַאזַא ןליּפש לדיפ יד טעװ טפנוקוצ רעד

 וצ געוו ןלופרענרעד םעד ןיא לּפַאטש רעקיטכיוװ רָאג ַא ןייז טעוװ יז

 ,רעגנוה ןוא טלעק ךרוד טריפעג דלעפשריה ןגנוי םעד טָאה סָאװ ,ןסיוו

 -עג טלָאװ סע סָאװ טסיײװ רעװ .עדמערפ ןוא ענעגייא טימ ףמַאק ךרוד

 ,עלעטעט יש ןקיטייצרַאפ ,םעניילק םעד ןיא לגניי ןקיאעפ םעד ןופ ןרָאװ

 ןביירש ןפַארגָאיב לייט ַא) 1824 רָאי םעניא ,לַאפוצ רעד טשינ ןעוו

 עקידלטעטשניילק רעטנזױט יוװ טקנוּפ רעטָאפ סדלעפשריה זיא (5

 הסנרּפ טכיזעג עקירעמַא ןייק עיצַארגימע רעד רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 ןוא ץניװָארּפ רעד ןיא טרָאךיוװ ןייז טזָאלרַאפ ,טעטש עסיורג יד ןיא

 רטנעצ רעד טלָאמעד ןעוועג זיא סע וװ ,ץעליש ןפיוא ןגָארטעגרעביא ךיז

 "עטש ןַיז ןיא יװ טקנוּפ רע טָאה ָאד ךיוא .הטיחש רעװעשרַאװ ,רעד ןופ

 ןייד רעװעשרַאװ םייב ךָאנרעד ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג רעטייוו עלעט

 רעד ןיא ןעוועג גנע רעבָא זיא דלעפשריה .ןגנוי םעד .סַאלגלגיּפש עקסונ
 סָאװ ,םידומיל עזעיגילער יד טקידירּפַאב טשינ ןבָאה םיא .סַאג רעשידיי
 -עלטלעוו רעד וצ טרַאגעג טָאה רע ,םידמלמ ענייז ייב ןגירקעג טָאה רע

 | ,גנודליב רעכ

 עכייר .הלכשה ןופ טסענ ַא ןעוועג עשרַאװ ןיוש זיא ןרָאי ענעי ןיא

 רעד ןופ רעטערטרַאפ ערעדנַא ןוא ןטנַארעפיל-המחלמ ,ןריקנַאב ,םירחוס

 ןִפ טייהרעמ רעקידנגיוורעביא רעיײז ןיא ענעמוקעג ,עיטָארקָאטולּפ
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 עדמערפ ןופ שינעטנעק יד טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה ,דנַאלשטיײיד

 -ַאב טרערו סָאװ ,ץלַא סָאד ללכב ןוא (שיזיוצנַארפ ,שטייד) ןכַארּפש

 ר"ד ןוא ןָאזלעמַאס דוד ר"ד םיריוטקָאד יד .הלכשה טרָאװ ןטימ טנכייצ

 ,קרַאמײײג לאומש ,ןײטשּפע בקעי ןטנַארעפיל יד רעטייוו ,ףלָאװ ףסוי

 טָאד -- א"א גרעבנענַארק טנַאקירבַאפ רעד ,רעגנילָאס ןוא רעכיירטסט

 סע ןדנירג ייז ,עשרַאװ ןיא הלכשה רעד ןופ רעגערטדןענָאפ יד ןענעז

 ןיא ןלוש:סקלָאפ יירד טרעדנוהרָאי ןט-19 םענופ ןרָאי רעק"20 יד ןיא

 ןופ דומיל םעד ךרוד ןלָאז סָאװ ,ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשיליוּפ רעד

 ןעעדיא טייג יז ןרעטיירבסיוא םידומיל עכעלטלעוו ןוא שטייד ,שיליוּפ

 ןיא ןלוש עקיזָאד יד ןופ םידימלת 187 יד .גנורעלקפיוא ןוא גנודליב ןופ

 ףטשידיי לָאצ רענײמעגלא רעד יבגל ךס ןייק טשינ ןענעז 1824 רָאי

 ןבָאה רעדניק עשידיי ךס ַא זַא ,ןבעגוצ ךָאנ רעבָא ןלעװ רימ ביוא ;טנגוי

 ערעכייר יד זַא ןוא ןלוש עשילוּפךייר ןיא טעדליבעג טלָאמעד ןיוש ךיז

 -שטייד ןייק רקיע רעד ,דנַאלסיױא ןייק ןקישטױרַא רעדניק ערעייז ןגעלפ

 טעװ --- (גרובמַאה רעדָא ןילרעב ,עלסערב טעטש יד ןיא טרפב) דנַאל

 ןבָאה םידימלת עשידיי טרעדנוה עכעלטע יד זַא ,ןרעװ רָאלק זדנוא רַאפ

 "שג גונעג רעבָא ןענעז ייז .ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ןסיירנייא טנעקעג טשינ

 ,סַאג רעשידיי רעד ןיא טכיל לסיבַא ןעגנערבוצניירַא ףיוא ןעוו

 -הלכשה רעקידנעייגפיוא ,רעגנוי רעד ןופ רעפסָאמטַא עקיזָאד יד

 רעד ,דלעפשריה ןגנוי םעד ףיוא העּפשה ןָא ןבילבעג טשינ זיא גנוגעװַאב

 ןלָאז ןרעטלע עמורפ סדלעפשריה זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ רעכעלקילג

 ץקיזָאד יד .טײהסָארג החּפשמ רעטרעלקעגפיוא רעד טימ ןענעקַאב ךיז

 ,ןדלעמשריה ןופ לרוג ןקידרעטייוו םעד ןגעוו טרידיצעד טָאה שינעגעגַאב

 ןגנוי םעד טימ טעדניײרּפַאב טרעוװ ,ןָאעל ,סטיײהסָארג יד ןופ ןוז רעד

 -עגנוי עדייב יד ךיז ןענרעל סטײהסָארג יד ןופ זיוה םעניא .דלעפשריה

 ןגעו םיטרּפ יד) ךניירפ ןבילברַאפ טיוט ןזיב ךָאנרעד ןענעז סָאװ ,טייל

 ןיא רימ ןעניפעג --- ןטײהסָארג ןופ טלייצרעד --- טייהדניק סדלעפשריה
 ,((טװָאטשרעג .פָארּפ עגעלָאק סדלעפשריה .,ּפָארּפ ןופ עיפַארגָאיב רעד

 ןופ תועידי עטשרע יד ךיז ןיא ןייא ייז ןעגנילש ןריט עטכַאמרַאפ ייב

 ,םידומיל עכעלטלעוו ןופ ללכב ןוא ךַארּפש רעשטייד רעד

 ןכערּפשטנָא לָאז סָאװ ,ךָאפ ַא ןגעװ ןעמולח טיילעגנוי עדייב יִד
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 ַא ןופ טייקכעלגעמ ַא ייז ןבעג קיטייצכיילג ןוא ןסיוו ךָאנ טשרוד רעייז

 ערעדנַא עלַא ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא זיא ךַאפ ַאזַא .טלַאהסיױא ןקידובכב

 -עמ ןעוועג ,ןסָאלשרַאפ ןענַאטשעג ןדיי רַאפ ןענעז סעיסעפָארּפ עיירפ
 ,ןיציד

 ןעמ ןכלעוו טימ ,תובישח ןוא ןעזנָא םעד ןעזעג אמתסמ ןבָאה יז

 יד ,ןדיי ייב טסנוק-ליה רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד טלגנירעגמורַא טָאה

 רעד ןוא ָאעל דלָאּפָאעל ר"ד רעד ,ףלָאװ ףסוי ןוא ןָאזלעמַאס םיריױטקָאד

 סָאד --- ערעדנַא ןוא ,ןָאזנמלַאק בקעי ר"ד רעד ,בר רעוויושעיבור ןופ ןוז

 יז :הלכשה רעװעשרַאװ רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעפ עקידנריפ ןעוועג ןענעז

 ךיז רַאפ טכער ענעדישרַאפ ןגעוו תוכלמ םעד וצ תושקב סע ןעגנַאלרעד

 -לַאק בקעי ר"ד לשמל יװ ,סע ןביירש ייז .םיריבג לפייה םעד רַאפ ןוא

 ןבעל עשידיי סָאד ןרימרָאפער וצ יװ ןטקעיארּפ טימ ןרושָארב ,ןָאזנמ

 ןענעז רעקיטילָאּפ םירױטקָאד עקיזָאד יד ןופ ןעמענ יד ,ןלױּפ ןיא

 טיילעגנוי ערעזדנוא ןבָאה רעכיז ןוא ןּפיל סנעמעלַא ףיוא ןעוועג אמתסמ

 .ערעירַאק רעכעלנע ןַא ןגעוו טמולחעג

 טימ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ןסיוו ךָאנ טפַאשקנעב סדלעפשריה

 ַא ףיוא ןסקאווסיוא לָאז יוליע רעייז זַא ,ןרעטלע ענייז ןופ ןליוו םעד

 זַא ןענַאטשרַאפ רעבירעד טָאה דלעפשריה רעגנוי רעד .ןדמל ןסיורג

 -מיא ןייז טשינ רע טעװ ןרעטלע ענייז ןופ ןליו םעד ןכערברעביא

 ןלוש עכעלטלעוו עטלייצעג יד ןופ רענייא ןיא ןעמוקנָא זַא ןוא דנַאטש

 "יצנייא ןייא ןבילבעג םיא זיא .ךעלגעממוא ןייז עשרַאװ ןיא םיא טעוו

 רעקיזָאד רעד .דנַאלסיױא ןייק ןרָאפרעבירַא סָאד --- גנודליב וצ געוו רעק

 .עלסערב ןייק טריפעג םיא טָאה געוו

 -ױּפ יד רַאפ רעיינ ןייק ןעוועג טשינ זיא עלסערב ןייק געוו רעד

 סָאװ ,םירחוס עשידיי רעטנזיוט ןטָארטעגסױא םיא ןבָאה סע .ןדיי עשיל

 רעלסערב יד וצ זייוותונחמ ןגיוצעג ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןופ ןבָאה

 םישרדמ-יתב עכעלטע טריטסיזקע עלסערב ןיא וליפַא ןבָאה סע .םידיראי

 -סערב ןשיװצ טקַאטנָאק ןקידנעטש ַא ןופ ןמיס ַא --- ןדיי עשיליוּפ ןופ

 ןופ ןוז יד טניישעגפיוא טָאה סע ןעוו .ךעלטעטש עשיליוּפ יד ןוא על

 -ליב ךָאנ טרַאגעג ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי יד ןגיוצעג ןיהַא ןבָאה ,הלכשה

 ןופ ןיז יד ןגיוצעג דלעפשריה ןופ ןטייצ יד ןיא ךיוא ןבָאה ןיהָא .גנוד
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 "עג בור'ס ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ ןוא ןריקנַאב ,םירחוס עכייר יד

 -נַאןרעל רעיולסערב יד ןגעו טסואוועג ןוא דנַאלשטיײיד ןופ טמַאטש

 דלעפשריה תומולח-לעב רעגנוי רעד ןעגנַאגעג ךיוא זיא ןיהַא ,ןטלַאטש

 ןופ טכיל םייב ןעמערַאװנָא ןענעק ךיז רע טעװ טרָאד זַא ,קידנביולג

 ערעטיב ַא טרַאװרעד רעכָא םיא טָאה ןכיג ןיא רָאג .גנורעלקפיוא רעד

 ,טעטיזרעווינוא ןפיוא ןביירשנייא טלָאװעג ךיז טָאה רע ןעוו .גנושיוטנַא

 -טייקפייר ַא :ןטייקיגיילק, ייווצ זיולב טגנַאלרַאפ םיא ןופ ןעמ טָאה

 ןיא ךיז ןטלַאהוצפיוא יײצילַאּפ רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןוא שינעגייצ

 ןעמ עכלעוו ,תועינמ יד םגה .טשינ טרינגיזער דלעפשריה .עלסערב

 סלַא ןטכודסיוא טנעקעג ךיז ןבָאה ,גנודליב וצ געוו ןפיוא םיא טלעטש
 םידומיל עכעלטלעוו עלסערב ןיא ךיז טנרעל דלעפשריה .ערַאבגיזַאבמוא

 םיא טָאה סָאװ ,טײהסָארג דניירפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןײטַאל רקיע רעד

 -ןליּפש ,הנויח ףיוא טנידרַאפ רע .געווסנבעל ןרעווש םעד ףיוא טײלגַאב

 ןבָאה גנונעדרָא ןוא ור ןופ רעטיה יד .רענטרעג יד ןיא לדיפ ןפיוא קיד

 ,זיא ףוס רעד ,דלעה ןגנוי רעזדנוא ןרָאי יד ןסערעד טוג טזומעג אמתסמ

 ןייק טשינ רעבָא רעטשױטנַא ןַא םייהַא םוא ךיז טרעק דלעפשריה זַא

 דלעפשריה זַא ןטכודסיױא טנָאקעג ךיז טָאה סע .רענעכָארבעגנעמַאזוצ

 עטַאט סָאװ ןוט ,ןעגנוגנידַאב רעװעשרַאװ יד ןיא ןבעלנייא ךיז טעוו

 רעבָא --- הנותח וליפֲא טָאה דלעפשריה --- ןסייה טייל עטוג ןוא עמַאמ

 -ךול ןגנוי םעד טרעבגעעג קרַאטש-וצ טָאה גנודליב ךָאנ טפַאשקנעב יד

 א ןרעו וצ םולח:-סגנילביל ןייז ןופ ןגָאזּפָא ןענעק ךיז לָאז רע זַא ,קיוו

 ןייז טימ ןעמַאזװצ טייג ןוא ןרעטלע ןוא יורפ טזָאלרַאֿפ רע .רעטקָאד

 רע יװ טקנוּפ ןיוש זיא סָאװ ,רעדורב ןרעגנוי ןייז ןוא טיײהסָארג דניירפ

 זד קידנעמוקַאב ,עלסערב ןייק רעדיוװ ,ןעיידיא עיינ יד טימ טקעטשעגנָא

 ןיא רעטייוו ךיז רע טזָאל ,םיליכשמ עקיטרָאד יד ןופ עציטש לקיטש ַא

 סיפ עקנַארק עטרעטַאמעגרעביא ענייז רע זומ ןילרעב ןיא .סופוצ געוו

 נָא ןוא רָאי ַא ןבילברַאפ רע זיא טרָאד (*לָאטיּפש ןקיטרָא ןַא ןיא ןלייה

 יב תועידי ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעזו סמוידוטש עקידרעטייו ערעיײיז ןגעו (6

 -שריה ןיא סנכנוזאצוי ַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןרעּפלַאה דוד רעסיוועג ַא .םירבחמ יד

 ַא ךיז טָאה דלעפשריה זַא ,(1867 18/281) "?ַאטילעַארזיא, ןיא םטביירש ,זיוה סרלעפ

 ןוא עיזַאנמיג יד טקידנעעג טָאה רע וװ ,ןילרעב ןיא ןטלאהענפיוא טייצ ערעננעל
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 ןיק טריפ רענייז געו רעקידרעטייו רעד .ןיצידעמ ןרידוטש ןביוהעג

 טקיש טרָאד ןופ .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רע ווו ,גיצּפייל

 -יב יד ןסערעד אמתסמ ןענעז סע ןכלעוו ,רעדורב ןרעגניי ןייז קירוצ רע

 רע טנידרַאפ הנויח ףיוא .ןבעל-רעלטעב ןוא -רעדנַאװ ַא ןופ ןדייל ערעט

 םיא טרַאװ ץענערג רעשיזיוצנַארפ רעד ייב .לדיפ ןפיוא ןליּפש ןייז טימ

 -רעביא ,טרעטַאמעג ךיז גנַאל-םישדח .גנובעלרעביא עכעלקערש ַא רעבָא

 ןוא -- םיבורק ןוא ענעגייא יד טימ ,םייה רעד טימ םידעפ עלַא ןסירעג

 טשינ בילוצ ,טעטילַאמרָאפ ַא בילוצ דוביאל ןייג טציא לָאז ץלַא סָאד

 טפטרט ץענערג רעד ייב .טליּפשעגוצ םיא טָאה קילג סָאד ,סַאּפ ןייק ןבָאה

 ןופ לָאר יד קידנליּפש ןוא ייז טימ ךיז טנָאקַאב רע ,רעדניק רָאּפ ַא רע

 -קנַארפ ןייק ןָא טמוק ןוא ץענערג רעד רעביא ךיז רע טלגומש ,ןקיטרָא ןַא

 ןייז ףיוא טליּפש רע .ןבעל-רעדנַאװ םערָא ןַא רע טריפ ָאד ךיוא .ךייר

 "קַאלָאּפצ ןעמָאנצ רעד .סיוא ךיז רע טלַאה ןופרעד ןוא עלעדיפ

 -גזיוט ןרָאי ענעי ןיא ךָאד ןבָאה .עיטַאּפמיס םיא טניוועג = .,20100819

 םעד ןקיטשרעד םעד ךָאנ ךיירקנַארפ ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןקַאילָאּפ רעט

 ,גנוריגער רעד ֹוצ ץַאזנגעק ןיא .1820 רָאי ןיא דנַאטשפיוא-רעבמעווָאנ

 יד טנעמַאלרַאּפ ןיא ןבעגעג רעטסינימ ריא ןופ ליומ ןכרוד טָאה סָאװ
 -יוצנַארפ יד טָאה ,10ע016 16906 2 /8190016 | גנורעלקרעד עטמירַאב

 "יורג רעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב עמערָא עשיז

 ןופ ןדלעה יד וצ עיטַאּפמיס עטסערג יד ןזיװעגסױרַא ,עיצולָאװער רעט

 יד טָא ,ךיירקנַארפ ןיא טלקמ-םוקמ ַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,דנַאטשפיױא

 ןגנוי רעזדנוא ןעמוקעג ץונוצ ךיוא זיא עיטַאּפמיס ענײמעגלַא עקיזָאד

 רעצרעה יד ךיז וצ ןגיוצעג טנַאה רעד ןיא לדיפ ןטימ טָאה סָאװ ,דלעה

 ,ןטנַארגימע עשיליוּפ יד וצ לסיבַא ךיוא םיא ןפלעה סע .ןזיוצנַארּפ יד ןופ

 םעד ןגעװ טשינ רעבָא ןסייו םירבחמ ערעדנַא עלַא .ןיצידעמ ןרידוטש ןביוהעגנָא

 : .ןבעק םדלעפשריה ןיא דָאזיּפע ןקיוַאד

 ךיא בָאה םינינעיסננודליב רַאפ ויכרַא ןיא ,דלעפשריה .פָארּפ ןופ ןטקַא יד ןיא

 :טלייצרעד טרעװ סע וװ ,ןרלעפשריה ןופ גנוביירשַאביסנבעל עשיזיוצנַארפ ַא ןענופעג

 ה"ד) טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןעידוטש יד ןביֹוהעגנַא טָאה רע יװ םעדכָאנ,

 יעּפש .רָאי ץנַאג ַא ףיוא יולסערב ןיא ןצעזוצרַאפ ייז ןרָאפענקעװַא רע זיא ,(עשרַאװ

 וװ ןוא םייצ רָאי ַא ךיוא טניוװוענּפָא טָאה רע ֹוװ ,ןילרעב ןייק קעװַא רע זיא רעט

 ."גנורליבסיוא עשיניצידעמ עטשרע ןייז ןעמוקַאב טָאה רע
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 רעמ ןזיװעגסױרַא אמתסמ ןליוּפ ןופ ןצענערג יד רעסיוא ןבָאה סָאװ

 יב ןעװעג ןענעז ייז תעב יװ ,רעגריבטימ עשידיי ערעייז וצ דיילטימ

 'עג ןדלעפשריה טָאה סָאװ ,ןרעטש רעכעלקילג רעד .םייה רעד ןיא ךיז

 ךָאנ טרַאג סָאװ ,ןַאמנגנוי ןשידיי ַא ןופ געװ ןרעווש ןייז ןיא ןטכיול

 ןעמוקוצנָא קנַאדעג ןכעלקילג םעד ןבעגעגנײרַא ךיוא םיא טָאה ,ןסיוו

 "וצ ,לייוורעד זיא סע ביוא .ירעשזרוב םָאטַאנַא ןשיזיוצנַארפ ןסיורג םוצ

 שטָאכ ָאט -- רעליש סלַא ןעוועג ךעלגעממוא ,םימעט עלעמרָאפ ביל

 ,טנגוי עכעלנע ןַא טַאהעג דָארג טָאה ירעשזרוב .ּפָארּפ .רענידַאב סלַא

 ןייז ןופ ןדייל יד ןוא ןייּפ יד ןענַאטשרַאפ טוג רע טָאה ,דלעפשריה סָאװ

 ןפיוא תועידי רעמ סָאװ ןעמוקַאב ֹוצ ןפלָאהעג םיא ןוא רענידַאב ןגנוי

 ןביוהעגנָא ירעשזרוב .ּפָארּפ טָאה טייצ רעד טימ .עימָאטַאנַא ןופ טיבעג

 -טוּפ עשימָאטַאנַא ענעדישרַאפ ןכַאמ םייב ףליה ןייז טימ ךיז ןצונַאב וצ

 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רָאסעּפָארּפ רעד ןעוו זַא ,טלייצרעד ןעמ .ןטַארַאּפ

 טָאה ,טיירגעגוצ טָאה דלעפשריה סָאװ ,ןטַארַאּפערּפ-וװורּפ יד טקוקעגנָא

 :םידימלת ענייז וצ ןָאטעג-גָאז ַא תולעּפתה סיורג ןיא רע

 !יגק יד ףיוא ןלַאפ ףרָאד ןעמ ,זיא סָאד ןייש יװ ךַא --

 ןופ קרעװ עסיורג סָאד זַא ,קרעמַאב וצ יאדכ ָאד זיא'ס
 '1 18116 ססנץ164 4/228101016 046 } םסתגנמס, ססעגקזסת8מ/ ירעשזרוב ,ּפָארּפ
 12 206010106 01061810116 2000 ץ/800005 65510608 0 2ק108 224016 ךכסע

 ןיא) ערעלָאכ ףיוא טיוט ןקיטייצירפ ןייז בילוצ רע טָאה 11. ןגססס
 ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג יירד יד ןשיוצ .טקידנערַאפ טשינ (1849 רָאי
 ךיוא ןעוועג זיא ,ןבעגסױרַא םוצ טיירגעגוצ רעטעּפש קרעװ עקיזָאד סָאד
 טטנרעלעג ערעדנַא ייווצ יד ,דלעפשריה רענערָאװעג-הלודגל-הלוע רעד
 .עטייו טריסנַאװַא דלעפשריה  .רַאנרעב .מ ןוא טעייא ןעוועג ןענעז
 -עמ רעזירַאּפ םעד ןופ ןַאקעד םעד םיא טרידנעמָאקער ירעשזרוב .ּפָארּפ
 סלַא םיא טרישזַאגנַא רעכלעוו ,אליפרָא ,ּפָארּפ טעטלוקַאפ ןשיניציד
 ָאזלַא טָאה דלעפשריה .סעיצקעס עכעלטכירעג ןריפכרודַא םייב ףליהעג
 -ךָאפ ףיוא ןָא ץלַא רעבָא ךיז טסיוטש רע .הגרדמ עכיוה ַא טכיירגרעד
 סנעמעלַא סױרַא טפור סָאװ ,םָאטַאנַא רעקיאעפ רעד ,רע .תועינמ עלעמ
 -םייר סָאד םיא טלעפ סע --- טייקיניילק ןייא טשינ טָאה ,גנורעדנוװַאב
 ףיוא טנעדוטס סלַא ןעמוקנָא טשיג רע ןעק םעד ןָא ןוא שינעגייצ-טייק
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 ףראד ןעמ .טעברַא לקיטש רעווש ַא רעבָא זיא סָאד .לושכיוה םוש ןייק

 טמוק ַאליפרָא .ּפָארּפ םעד ףליה ֹוצ .רעטסינימ םוצ זיב ןעמוקנָא שזַא

 ינָאטנַא ףַארג רעד ,עיצַארגימע רעשילוּפ רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא

 ןוא רעדנירג רעד ,טַארקָאטסירַא רעשיליוּפ רעקיזָאד רעד .יקסװָארטסָא

 זיא ,יקצעיװָאזַאמ-װָאשַאמָאט לטעטש:-עירטסודניא םעד ןופ רעמיטנגייא

 ןיא טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעטגייווצרַאפ ןייז ןופ טנאקאב טוג זדנוא

 ןעועג זיא רע ןכלעו תעב ,דנַאטשפיוא:רעבמעווָאנ םענופ ןטייצ יד

 ַא רענייז ןיא .עידרַאװג רעשיטָאטש רעװעשרַאװ רעד ןופ רעריפנָא רעד

 רעשרָאפ-עטכישעג עשידיי יד ךרוד טריטיצ טפָא טרעוו סָאװ ,טפירש
 רע טָאה ,(1824 זירֲַאּפ) 1 סעמץפוש לט ןק01126016 161סזװץ 400812:516161

 סָאװ םעד ךרוד ןעגנַאגַאב זיא ןעמ רעלעפ ַארַאפ סָאװ ,ןזיוועגפיוא

 ןוא דנַאטשפױא םוצ ןדיי יד ןעיצוצוצ טסיילפעג טשינ ךיז טָאה ןעמ

 ןדיי ידכ ,ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא ןָאטעג טָאה ןעמ סָאװ

 -ייא סָאד, זַא ,ארומ רעד בילוצ ,טסניד-רעטילימ םוצ ןזָאלרעד טשינ

 ןשימסיוא טשינ ךיז לָאז םיצירּפ עשילוּפ יד ןופ טולב עיולב ,עלעד

 יד ןופ רענייא טקירדעגסױא ךיז טָאה ױזַא) "שכוי רעשידיי רעד טימ

 -נוא ךוב ןייז ןיא ךיוא טָאה יקסווָארטסָא ,(דנַאטשפיױא םענופ רעריפנָא

 ןעק גנורעקלעפַאב עשידיי יד סָאװ ,לָאר עקידנטיײדַאב יד ןכָארטשעגרעט

 ןה ,דנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעלעירטסודניא רעד ייב ןליּפש ףרַאד ןוא

 -יל ןוא רענרעדָאמ רעד טָא .רעטעברַא סלַא ןה ןוא ןטסילַאטיּפַאק סלָא

 ,דלעפשריה ןגנוי םעד ןופ רעצישַאב רעד ןעוועג סע זיא ץירּפ רעלַארעב

 ןעגנודניברַאפ עשיטילָאּפ עטגייוװצרַאפ ענייז טצונעגסיוא סע טָאה רֶע

 -סגנודליב םייב טלעוּפעגסיױא רֹע טָאה ןאליפרא .ּפָארּפ טימ ןעמַאזוצ ןוא

 -ביוו סָאד ןעמוקַאב ךעלדנע לָאז קינדנו-ענ רעשידיי רעד זַא ,רעטסינימ
 ,שינעגייצ-ערוטַאמ טסייה סָאװ ,לריּפַאּפ עקיט

 -עה ןוא רעכעה ץלַא דלעפשריה ןיוש טייג ,לריּפַאּפ סָאד ןעמוקַאב

 דוסי ןפיוא טַארָאטקָאד םעד ךעלדנע רע טמוקַאב 1848 רָאי ןיא ,רעכ

 רע זיא םורַא רָאי ַא ןיא .10058 10)ס0400 08 5 טעברַא ןייז ןופ

 רעד ןיא רָאסעפָארּפ טַאװירּפ (רָאי 35 ןופ רעטלע ןיא) ןיוש

 יױלרעד רעלעיצעפס ַא ןופ ךמס ןפיוא 00016 ץנ:ג006 66 96

 - .רעטסינימ-סגנודליב ןופ שינעב
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 סע .רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא סעיצקעל ענייז ןופ גלָאפרעד רעד

 -סיױא טרפב עשיזיוצנַארפ לָאצ עסיורג ַא ןגַארטרָאפ ענייז ןרעה ןעמוק

 ןַא טימ טנכייצעגסיא ךיוא רע טרעוו קיטייצכיילג ,ןטנעדוטס עשידנעל

 רַאפ םיא ייב טלעטשַאב אליפרָא ,פָארּפ ,עבַאגפיוא רעקיטביוו רערעדנא

 סָאד עכלעו טימ ,ןטַארַאּפערּפ עשימָאטַאנַא 200 ייזומ רעזירַאּפ םעד

 ,טריצלָאטש גנַאל ןרָאי טָאה ייזומ

 -לוװ וצ ךיז טמענ דלעפשריה רעקיסיילפ ןוא רעמַאזטעברַא רעד

 רע טיג עיעיועל דענכיײצ םעד ןופ ףליה רעד טימ .ןטעברַא עקידרעט
 14601010916 סט 06500ק00מ קרעװ סָאד זירַאּפ ןיא 1853 רָאי ןיא סױרַא

 61 גט09180816 4 9/506016 תסצטסטא 04 405 012205 008 5025 66 } םסנגנמס;

 8060 !6ט+ 1046 46 ןק160812410 .

 טימ סַאלטַא ןַא סױרַא רע טיג קרעװ םעד טימ קיטייצכיילג

 ייוצ ןיא ןענישרעד קיטייצכײלג זיא קרעװ סָאד .ןעגנונעכייצ 0

 146001006 יד ,קרָאײװנ ןיא ןוא ןָאדנָאל ןיא :ןבַאגסױא עשילגנע
 -ַאב טָאה רֶע ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא םש ַא ןפַאשעג ןדלעפשריה טָאה

 ךיירקנַארפ ןופ טוטיטסניא םעד ןופ זירּפ א םיא רַאפ ןעמוק

 -יוצנַארפ ןופ וירב-עיצַאלטַארג ןלעיצעּפס ַא ןוא 1050006 06 ןנסמ6
 רעצנַאג רעד ןיא ןענישרעד ןענעז ןפורּפָא עטרעטסײגַאב .גיניק ןשיז

 -יק ןשיזיוצנַארפ ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טיול זיא ךוב סָאד .עסערּפ"טלעוו

 ,ןקעטָאילביב עשהכולמ עלַא ןיא ןרָאװעג טפיוקעגנייא גינ

 טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד םיא טמיטשַאב 1857 רָאי םעניא
 -ַאֹּפ ,רעטמירַאב רעד ןופ ףעש סלַא רעטסינימ-סגנודליב ןופ םכסה ןטימ
 1104611216ט קינילק רעזיר

 -יצידעמ עשידנעלסיוא ךס ַא .רעסערג ץלַא טרעו םש סדלעפשריה

 ןרינימָאנ טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו עטסטייוו יד ןופ ןטפַאשלעזעג עשינ

 -ָאלָאיב רעד ןופ דילגטימ ַא זיא רע ,דילגטימ-ןרע ןַא ןרעייז רַאפ םיא

 -נָאּפסערָאק-דילגטימ ,זירַאּפ ןופ טּפַאשלעזעג רעשיניצידעמ ןוא רעשיג

 -ַאשז-עדיַאיר ןיא עימעדַאקַא רעשיניצידעמ רעכעלרעזייק רעד ןופ טנעד

 ןיא טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ-ָאקיזיפ רעד ןופ דילגטימ ,(ליזַארב) ָאריענ

 ןיא טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רעד ןופ דילגטימ ,(עילַאטיא) ץנערָאלפ

 ,טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רענַאקירעמַא רעד ןופ דילגטימ"ןרע ,ַאמיל
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 -ךילגטימ ,רעקידעמ עשיליוּפ ןוֿפ טפַאשלעזעג רעזירַאּפ רעד ןופ רעדנירג

 .עימעדַאקַא רעשימיור רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק

 ,ירַאּפ ןיא טייקיטעט ןייז ןופ לכה-ךס רעקיזיר רעד זיא סָאד טָא

 ןיא זיא רע ןענַאװ ןופ ןוא רעגניז-רעדנַאװ סלַא ןעמוקעגנָא זיא רע וו

 ןלײּפ ןייק רעטנרעלעג רעטמירַאב-טלעוו סלַא ןרָאפעגסױרַא 1859 רָאי

 טריפ געוװ רעד .ןבעל ןייז ןיא הפוקת עיינ ַא ןָא ןַאד ךיז טביוה סע

 .ןלױּפ ןייק םייה ןייז וצ קירוצ ןדלעפשריה

 זז

 עימעדַאקא רעשיניצידעמ רעד ןיא

 ןופ ןקריוו ןוא ןבעל ןיא עכָאּפע עיינ ַא ןָא טבייה 1859 רָאי סָאד

 ירעסייק רעד; ןופ רָאסעּפָארּפ רע טרעוו רָאי ןקיזָאד םעד ןיא ,ןדלעפשריה
 ,"עימעדַאקַא רעשיגרוריכ רעשיניצידעמ רעװעשרַאװ רעכעלגיניק-ךעל

 טיורג ַא ןעוועג זיא 1857 רָאי ןיא טעדנירגעג עימעדַאקַא עקיזָאד יד

 רעטמירַאב:קירעױרט רעד ןיא ןבעל ןקיטלָאמעד םעד ןיא שינעעשעג

 ןוא טקיטשרעד זיא םורַא ץלַא ןעוו טייצ רעד ןיא .עכָאּפע-שטיװעקסַאּפ

 ילָאּפ סָאד ןעו ,דנַאטשפיוא-רעבמעװָאנ םעד ךָאנ ןרָאװעג טקירדרעד

 -עלָע עקידוועריר יד ןוא טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טעמכ טָאה ןבעל עשיט

 יד ןענעפע סָאד ויא --- עיצַארגימע רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןטנעמ

 ,שינרעטצניפ רעקימורַא רעד ןיא לַארטש רעקיטכיל ַא ןעוועג עימעדַאקַא

 ילֹוקֲַאפ ןשיניצידעמ םעד ןופ ךשמה ַא ןעוװעג זיא סָאװ ,עימעדַאקַא יד

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טעט

 ךיוא זיא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג דנַאטשפיוא ןכָאנ זיא סָאװ ןוא 1817 רָאי

 -קָאד טלעפעגסיוא ןבָאה סע תמחמ ,טייקידנעוװטיוניסנבעל ַא שממ ןעוועג

 םצמ ןשינעיגיה-שיניצידעמ םעד ףיוא ןקריוו טזומעג טָאה סָאװ ,םיריוט |
 ,דנַאל ןופ

 -כיוה ערעדנַא סָאװ ,טכער עבלעז יד ןעמוקַאב טָאה עימעדַאקַא יד

 רעדילגטימ-ןרע ןרינימָאנ וצ טכער טַאהעג טָאה יז ,דנַאלסור ןיא ןלוש

 ןוא רוזנעצ ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה יז ,ןטנעדנָאּפסערָאק-רעדילגטימ ןוא
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 ןענעז סָאװ ,ןדנַאטשנגעק לָאצ ןָא דנַאלסױא ןופ ןריפוצניירַא טכער סָאד

 טלװעַאב קרַאטש רעבָא טָאה ץעזעג סָאד ,םידומיל יד וצ ןעוועג קיטיונ

 רעייז טַאהעג טָאה עימעדַאקַא יד .ןצנַאניפ ןופ טרּפ ןיא עימעדַאקַא יד

 טשינג ןרָאסעפָארּפ יד ןופ בצמ רעד טָאה אליממ ןוא ןדנָאפ ענעדײשַאב

 ,עסיורג וצ ןייק טשינ לָאצ רעייז ןוא רענעביוהעג ןייק ןייז טנעקעג

 -יצ ןרָאװעג טרינימָאנ זיא עימעדַאקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא

 ןופ ג"א טעטיזרעװינוא םעד ףיוא עיגָאלָאטַאּפ ןופ רָאסעּפָארּפ ,ןירוצ

 -- דנַאל םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא רע; .וועיק ןיא רימידַאלװ ןקילײה

 --- ?ַאנוװלג ַאלָאקש, רעד ןופ עטכישעג ןייז ןיא שטיוועקטראב טביירש

 ןָא ,שטנעמ רעוויטקעיבָא ןַא ןעוועג זיא רע ,ןעמוקעג זיא רע ןכלעוו ןיא

 טָאה ןוא רענעק-ךשטנעמ רעטוג ַא ןעוועג ייברעד ןוא ןלייטרוארָאפ םוש

 "סור ןיא םיא טָאה ןעמ םגה ."ןרָאסעּפָארּפ ךיז ןביילקוצ טנעקעג ךיוא

 סלַא ןענָאזרעּפ ענעדישרַאפ ןרינימָאנ ןגעו תושקב טימ טישרַאפ דנַאל

 ןרָאסעפָארּפ ןבילקעגסיוא ךָאד רע טָאה ןרָאסעּפָארּפ ףיוא ןטַאדידנַאק

 ,גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ ,רעקיטרָא רעד ןשיווצ

 רעשיגרוריכ:שיניצידעמ רעד ףיוא עימָאטַאנַא ןופ עודעטַאק יד

 םענעביוהעג ןייק טשינ ןיא ןענופעג ךיז טָאה עשרַאװ ןיא עימעדַאקַא

 "עגיינ קיוװדול ,פָארּפ טריפעגנָא קיליײװטייצ ריא טימ טָאה סע .בצמ

 טקנוידַא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא סָאװ ,שילַאק ןופ רעטקָאד ַא ,'ועייב

 זיא סָאװ ,רעיובעגיינ .יולסערב ןיא עימָאטַאנַא ןופ ערדעטַאק רעד ףיוא

 יו ,עימעדַאקַא רעד ןיא עיגָאלָאקעניג ןופ רָאסעפָארּפ ןעוועג רעטעּפש

 -גיא ןלעיצעּפס ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,"ַאנווולג ַאלָאקש, רעד ןיא ךיוא

 טנעקעג טשינ דומיל םעד ךיוא רע טָאה אליממ ,עימָאטַאנַא רַאפ סערעט
 -ַאב רעבירעד טָאה ןירוציצ .ךױה רעקירעהעג רעד ףיוא ןלעטשקעװַא
 זיא 1858 רָאי ןיא ,טַאדידנַאק ןקידנכערּפשטנַא ןַא ןעניפעגוצסיוא ןסָאלש

 .ברעמ יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ידכ ,דנַאלסיױא ןייק ןרָאפעגסױרַא רע

 'רעד זירַאּפ ןיא קידנעייז .ןעגנוטכירנייא עשיניצידעמ עשיאעּפָארײא
 ןוא דלעפשריה םָאטַאנַא ןטמירַאב ןיוש טלָאמעד םעד ןגעוו ךיז רע טסיװ
 ,עימעדַאקַא רעד ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא ןדַאלוצנייא םיא טסילשַאב רע

 טָאה עיצקַאער סעשטיװעקסַאּפ רערעטצניפ רעד ןופ ןטייצ ענעי ןיא
 -ָארּפ סלַא דיי ַא ןרינימָאנ וצ ןכַאז עטכייל יד וצ טרעהעג טשינ רעבָא
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 רַאפ עקַאט זיא טנאקאב זיא רימ ליפיוו ףיוא ,לושכיוה ַא ןופ וָאסעפ

 -כיוה ןייק ףיוא טשינ רָאסעּפָארּפ רעשידיי ןייק ןעוועג טשינ ןדלעפשריה

 ,דנַאלסור ןופ טשינ יאדווא ןוא ןלױּפ-סערגנָאק ןופ לוש

 ךס ַא רעיײז טָאה עימעדַאקַא יד ןעמעוו ,ןירוציצ רעשיגרענע רעד

 ּפָא טשינ ךיז טלעטש ןוא ּפָא טשינ רעבָא טזָאל ,ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג

 1/13 םעד ךיז טדנעוו רע .געוו ןפיוא ןעייטש סָאװ ,ןטייקירעװש יד רַאפ

 -ַאכומ זיירק-לוש רעװעשרַאװ ןופ רָאטַארוק םעד וצ 1858 רעבמעטּפעס

 יד יונעג רעייז טבײרשַאב רע ןכלעוו ןיא ,ווירב ןגנַאל ַא טימ ווָאנ

 םעד ףיוא ךיז טפורַאפ רע .,דלעפשריה .,פָארּפ ןופ עיפַארגָאיב-סנבעל

 סלַא ןדלעפשריה םיא טרידנעמָאקער סָאװ ,ןאטסָאר .פָארּפ ןופ ווירב

 דא טנַאמרעד רע .רעטקָאד ןטעדליבעג רעיײז ןוא םָאטַאנַא ןטמירַאב

 טלַאה יצ ,עגַארפנָא ןַא טימ טקידנע ןוא גנומַאטשּפָא רעשידיי רעד ןגעוו

 -שריה טכַאמ רערעכעה רעד רַאפ ןגיילוצרָאפ קיסַאּפ רַאפ ווָאנַאכומ טשינ

 טכייל ױזַא טשינ .עימָאטַאנַא ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא רוטַאדידנַאק סדלעפ

 -ָארויב עשיסור יד ןופ טנַאװ עּפמעט יד ןבערבוצכרוד ןָא רעבָא טמוק

 "וק סדלעפשריה ןגעוו ןריּפַאּפ טימ לופ ןענעז סעירַאלעצנַאק יד ,ןטַארק

 רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ ךיז טדנעװ וװָאנַאכומ טַארמייהעג רעד .,ןעמ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ סדלעפשריה ןגעװ עגַארפנָא ןַא טימ ןירוציצ עימעדַאקַא

 סַאּפ ַארַאפ סָאװ ףיוא ,ךיירקנַארּפ ןיא טכַארברַאפ טָאה רע גנַאל יו

 ,המודכו דנַאל סָאד טזָאלרַאפ רע טָאה

 -בעפ 7/14 םעד .תועינמ עלַא ןעמוקוצייב ןייא ךיז טיג ןענירוציצ

 -ניא עקילָאמ עכעלטע ךָאנ, זַא ,ןדלעפשריה עידומ רע זיא 1859 רַאור

 ןעמוקַאב טציא רע טָאה רָאטַארוק ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןצנעוורעט

 "ליב םייב גנולעטשרָאפ רעטסקינעטרעטנוא עמַאס רעד ךָאנ זַא ,העידי ַא

 ןטימ גנוקידנעטשרַאפ רעקידרעירפ ַא ןופ דוסי ןפיוא רעטסינימ-סגנוד

 (רעסייק רעד ה"ד) רַאה רעטסקיטכיל רעד טָאה רעטלַאהטַאטש טשריפ

 דנַאלסױא ןופ ךיז ןרעקוצמוא ךייא טביולרעד ייד רַאונַאי ןט-17 םעד

 ןופ רָאסעּפָארּפ ןכעלטנדרָא סלַא ךייא טרינימָאנ ןוא ןלױּפ ךיירגיניק ןיא

 -שרלה טָאה ָאזלַא ןעעז רימ יװ ."עימעדַאקַא רעגיה רעד ןיא עימָאטַאנַא

 ןענַאװ זיב םילוגלג ענעדישרַאפ ןײגכרודַא טזומעג עיצַאנימָאנ סדלעפ

 יַאקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד רעסיוא  .רָאסעּפָארּפ ןרָאװעג זיא רע
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 -ימ-סגנודליב ,רָאטַארוק ןכרוד ןײגכרודַא טזוומעג ךָאנ סע טָאה עימעד

 ,ןײלַא רַאצ םעד ףוס םוצ ןוא ןלױּפ-סערגנָאק ןופ רעטלַאהטַאטש ,דעטסינ

 אמתסמ ,לבור 1,400 ןפערטַאב טלָאזעג טָאה עיסנעּפ סדלעפשריה

 תמחמ ,ןדלעפשריה ןלעטשנדירפוצ טזומעג קרַאטש טשינ ךיוה יד טָאה

 סלַא םיא ןרישזַאגנַא וצ קיטייצכיילג רע טעב ןענירוציצ וצ ווירב ַא ןיא

 ךיא, ,רעלעטיּפש רעװעשרַאװ יד ןופ םענייא ןיא גרוריכ רעדָא רעטקָאד

 ץכלעוו ,גנורַאפרעד עגנַאל יד סָאװ ,םעד בילוצ רעמ ךָאנ סע שטניוו

 ישג -- רשפא -- טלָאװ רעלעטיּפש רעזירַאּפ יד ןיא ןענווועג בָאה ךיא

 ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ ןוא עקנַארק יד רַאפ ןרעװו טצונעגסיוא טנעק

 ,"ןטנעדוטס יד

 -סיוא טימ לופ ןענעז טנעדיזערּפ םעד וצ ןדלעפשריה ןופ ווירב יד

 אזא 6 טכַאמעג ךעלגעמ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טײקרַאבקנַאד ןופ ןקורד

 עלַא ןליפרעד רַאפרעד טעװ רע ,ןײרַא דנַאל ןיא ןעמוקנײרַא קידובכב

 ,"הכולמ ןייז יבגל רעגריב ןטוג ַא ןופ ןטכילפ

 טָאה ,ןעוועג טשינ ריבג רעסיורג ןייק אמתסמ זיא סָאװ ,דלעפשריה

 ןרָאפרעבירַא ףיוא קיטיונ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעלטימ יד טַאהעג טשינ

 ,קעטָאילביב עצנַאג ןייז ךיז טימ רע טָאה טריפעג זַא ,טרפב ,ןלױּפ ןייק

 -עזייר יד ףיוא לבור 250 ןופ עמוס ַא טנעדיזערּפ ןופ ָאזלַא טמוקַאב רע

 טּכַאמ רעד ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טל טרעוו שזַאגַאב ןייז ןוא ןטסָאק

 ,ןלָאצּפָאץענערג עלַא ןופ טײרפַאב

 ןעמוקנָא ןכָאנ ןָאט טזומעג טָאה דלעפשריה סָאװ ,ְךַאז עטשרע יד

 טייקיירט ףיוא ענייא :תועובש ייווצ ןבעגּפָא סָאד ןעוועג זיא ,דנַאל ןיא

 -רךַאפ טָאה סָאװ ,עטייווצ יד ןוא טַארטסיגַאמ ןיא טייקינעטרעטנוא ןוא

 -יטלָאמעד רעד ןעמונעגּפָא טָאה העובש יד ,עטמַאַאב-הכולמ טעטכילפ

 רעד ןופ תודע ןַא ,סלעזיימ רעב רעטנאקַאב רעד ,בר רעװעשרַאװ רעק
 רָאטקעריד רעטנאקאב רעד רָאנ ,רעוװו יבַא טשינ ךיוא ןעוועג זיא העובש

 ,דלָאהדנעגוט בקעי לוש'רעניבַאר רעד ןופ

 סירג א ןעוועג זיא עשרַאװ ןייק ןדלעפשריה ןעגנערבּפָארַא סָאד
 טקנוּפ ןבירשעג טיירב םעד ןגעוו טָאה עסערּפ יד .דנַאל ןיא שינעעשעג
 רימ ןעוו .הכולמ רעד ןיא גנוריסַאּפ עקיטכיוו ַא ןעוועג טלָאװ סע יו
 ןגעוו ןוא דלעפשריה ,ּפָארּפ ןופ ןעמָאנ ןסיורג םעד ןגעוו ןעקנעדעג ןלעוו
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 "עד טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,תוחוכ עלעוטקעלעטניא ןיא טײקמערָא רעד

 -םיוא עסיורג יד ןשודיח טשינ זדנוא טעװ --- דנַאל סָאד ןטילעג טלָאמ

 ןבעג רעבָא רימָאל ,ןדלעפשריה רַאפ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא סָאװ ,עמַאנ

 םעד) ןטכענג :"ַאקסװַאשרַאװ ַאטעזַאג; רעקיטלָאמעד רעד טרָאװ סָאד
 "יה םעד ןענעפע ןופ תודע ןעוועג רימ ןענעז (1859 רעבמעטּפעס ןט5

 -ַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעגיה רעד ןיא עימָאטַאנַא ןופ סרוק ןקירָאי
 רעד .זירַאּפ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דלעפשריה רָאסעּפָארּפ ןכרוד עימעד

 -עג םעד ףיוא טייקטינעג רעשינכעט ןוא טייקטנרעלעג ןופ םור רעסיורג

 טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא טכיירגרעד טָאה רָאסעּפָארּפ רעזדנוא עכלעוו ,טיב

 רעד רעסיױא עיצקעל-סגנוטיילנייא רעקיזָאד רעד ףיוא טכַארבעגפיונוצ

 ,טפַאשנסיװ יד ןצעש ןעק סָאװ ,םוקילבוּפ ַא ךיוא טנגוי רעשימעדַאקַא

 עקיצרַאה סָאד רעכיג רָאנ טייקיריגיינ יד זיולב טשינ ייז טָאה טכַארבעג

 "קיװטנַא עזייוונפוטש סנעמעוו ,עימעדַאקַא רעגיה רעד טימ ליפעגטימ

 טריסערעטניא סע טיבעג ןכעלטפַאשנסיװ ןפיוא גייטשפיוא ןוא גנול

 ױזַא יו גנוטייצ יד טבײרשַאב רעטייוו .*דנַאל עצנַאג סָאד קרַאטש ױזַא

 -סטעטיזרעװינוא רעד ןיא אפוג טייקכעלרעייפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 | .ןרָאסעּפָארּפ עלַא ןופ ןייזייב םייב עלואַא

 .טַארמיײהעג רעד ןעמוקעגנײרַא זיא טײצגָאטימ רעגײזַא 12 םורַא;

 ןוא זיירק ןכעלטפַאשנסיװ ,רעװעשרַאװ ןופ רָאטַארוק רעד ,וָאנַאכומ

 טנעדיזערּפ רעד יו םעדכָאנ .רערעהוצ יד ןשיווצ טרָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה

 יד רַאפ ןדלעפשריה טלעטשעגרָאפ ךעלרעייפ טָאה עימעדַאקַא רעד ןופ

 טנעיײלעגרָאֿפ ןוא ערדעטַאק רעד ףיוא ףױרַא דלעפשריה זיא רערעהוצ

 "נָא דלעפשריה טָאה טַארעּפער ןייז .*טעברַא ענעבירשעגנָא םיא ךרוד יד

 יד טוג ױזַא טשינ טשרעהַאב רע סָאװ ,ךיז ןקידלושטנַא ןופ ןביוהעג

 םרוג טָאה דנַאלסױא ןיא טלַאהפיוא רעקירעיגנַאל רעד ,ךַארּפש עשיליופ

 רעשילױּפ רעד ןיא טייקטינעג עקירעהעג יד טשינ טָאה רע זַא ,ןעוועג

 -לושטנַא םיא רערעהוצ עקיטפנוקוצ ענייז ןטעבעג טָאה רע; .ךַארּפש

 דנַאל ןיא טלַאהפיוא ןייז ןופ טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא טָאה רע סָאװ ,ןקיד

 "עגסיוא טָאה ןוא ךַארּפשדנַאל יד ןשרעהַאב וצ קירעהעג ןזיוװַאב טשינ

 "גגעק ןיא טעברַא רעמַאזניימעג ןופ געוו ןפיוא זַא ,גנונעפָאה יד טקירד

 ןופ םוכס ןטימ ייז טימ ןלייט ךיז רע טעװ טפַאשטניירפטוג רעקיטייז
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 ןענעמָאקלופרַאפ ךיז ןפלעה םיא ןלעװ (םידימלת יד) ייז ןוא ןסיוו ןייז

 ,"ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא

 -רַאו ַאטעזַאג; יד וצ טיג רעטרעװ סדלעפשריה עקיזָאד יד וצ

 -גייא רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,ןריטנַארַאג טסיירד ןענעק רימ,, :?ַאקסװַאש

 ןעזעג רעמ רימ ןבָאה גנוטיילנייא רענעגנולעג רעייז ןוא רענעבעגעג

 -ןדײישַאב עשירָאסעפָארּפ ןוא טײקיטפַאהנסיוװעג רעמ ,טסנוק-רענדער

 טנעיילעג זיא סָאװ ,ךַאז יד םורָאװ ,תמא ןכעלטקניּפ םעד רעדייא טייק

 ןופ טרּפ ןיא ןשטניוו וצ טזָאלעג טשינרָאג טָאה ,ןדלעפשריה ךרוד ןרָאװעג

 םעד ןיא ,ליטס ןכעלטפַאשנסיװ ןטסנרע ןוא עיגָאלָאנימרעט רעשיליוּפ

 רעד ןליפ טוָאלעג קינייו ױזַא ךיז טָאה רָאסעּפָארּפ ןופ ןפוא-סנדער

 םישדח עכעלטע ןיא זַא ,רעכיז ןענעז רימ זַא ,טנעצקַא רעשידנעלסיוא

 טעװ םָאטַאנַא רעטנרעלעג רעד ןוא ןדניוושרַאפ ןצנַאגניא רע טעוװ םורַא

 -גסיוו ענעביוהרעד יד שיליוּפ םענייר ַא ןיא טנגוי רעזדנוא רַאפ ןענעייל

 ,"שטנעמ ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןגעוו טפַאש

 -עזַאג, ?עקיצרַאהביל, יד טָאה ,ןייז הדומ ןעמ זומ ,לַאפ םעד ןיא

 עקַאט ךיז טָאה דלעפשריה .פָארּפ .תועט ַא טַאהעג *ַאקסוװַאשרַאװ ַאט

 עשיליוּפ יד ןענרעל ןעמונעג עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רָאנ זיא רע יו ךיילג
 ,סעיצקעל ענייז ,טשרעהַאב טוג טשינ לָאמ ןייק יז טָאה רע רעבָא ,'ןַארּפש

 ףיורעד קידנקוק טשינ רעבָא ןענעז ,שילוּפ ןטכעלש ַא ןיא טדערעג םגה

 ,טנַאסערעטניא רעייז ןעוועג

 ןוא שיזיוצנַארפ ןיא ןביירש דלעפשריה טגעלפ קרעוו ענייז ךיוא

 ,שיליוּפ ןיא ןצעזרעביא ייז ןעמ טגעלפ ךָאנרעד

 גנוטייצ שעשיטימטעסיטנַא יד רעביא טייג םיחבש עקיזָאד יד ךָאנ
 .ץגמורַא טשרע םוצ טָאה דלעפשריה .טַארעפער ןייז ןופ טלַאהניא םוצ
 -עשַאב עשינַאגרַא ןופ עימָאטַאנַא רעד ןופ ליצ םענײמעגלַא םעד טדער
 רעטייוו .רעּפרעק ןשהיח ןופ עימָאטַאנַא רעד ןופ ליצ םעד טרפב ,ןשינעפ
 רעשימָאטַאנַא רעד ןופ ןגייווצ ענעדישרַאפ יד טנכערעגסיוא רע טָאה
 ,עיגָאלַאטַאּפ וצ יו ןליצ ענעדישרַאפ וצ גנודנעוװנַא ריא ןוא טפַאשנסיוװ
 -טיוא טָאה --- טשינ רעבָא ךיז טקערשרעד; .ַא .א עיגרוריכ ,עיגָאלָאיזיּפ
 -ָצט עקיזָאד יד בילוצ --- טנגוי רעשימעדַאקַא רעד וצ דלעפשריה ןפורעג
 -טימ ןעניפעגוצסיוא ןזיװַאב טָאה טוינעג רעכעלשטנעמ רעד םורָאװ ,םימ
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 ,טפַאשנסיװ עקיזָאד יד ןכיירגרעד סָאד רעייז ןרעטכיײלרַאפ סָאװ ,ןעל

 טרָא עטסכעה סָאד טמענרַאפ ןעלטימ עקידנרעטכיילרַאפ עקיזָאד יד ןשיווצ

 -לָאב ןופ לטימ זירַאּפ ןיא ענעדנופרעד-יינ סָאד --- ןדלעפשריה טיול ---

 "נוזַאב יד רַאפ עיצקעססיד רַאפ טמיטשַאב ןענעז עכלעוו ,םיתמ ןרימָאז

 עקיזָאד סָאד ,ןטַארַאּפערּפ סלַא ןעניד ןפרַאד עכלעוו ,ןענַאגרָא ערעד

 ןוא טייקסואימ רעייז ןלײט-רעּפרעק ענעטינשעצ יד ייב ּפָא טמענ לטימ

 .ןרעוו עילַאק ןופ ייז טרעכיזרַאפ

 רעטנרעלעג רעד טלייצרעד רעטייוו טָאה --- ןפוא רעקיזָאד רעד;

 ענייז ךרוד רעבָא ;דוסב ןטלַאהעג רעדניפרעד רעזירַאּפ יד ךרוד טרעוו ---

 קנַאד ַא ןוא םירױטקָאד רעזירַאּפ יד טימ ןעגנודניברַאפ עכעלנעזרעּפ

 םעד ןקעדטנַא ןופ טנעָאנ זיא רע זַא ,רע טביולג ןעגנוכוזרעטנוא ענעגייא

 רעד טימ ןטעברַא וצ קירעפייא וצ טגָאז רע ,דוס ןכעלטפַאשנסיװ ןקיזָאד

 -כיילג ַא ןכַאמ וצ ידכ ,ןטנעמירעּפסקע ןכַאמ ןיא טנגוי רעשימעדַאקַא

 ,"גנוקעדטנַא עקיטרעוו

 עכעלטכישעג יד טלעטשעגרָאפ דלעפשריה .ּפָארּפ טָאה רעטייוו

 ןופ רעקלעפ עלַא ייב טפַאשנסיװ רעשימָאטַאנַא רעד ןופ גנולקיװטנַא

 םיירצמ יד ,ןסודניה יד ןופ קידנבײהנָא ,טייציינ רעד ןופ ןוא םוטרעטלַא

 "דער רעד .ןטייצ עטסעיינ יד וצ זיב טייציינ ןוא רעטלַאלטימ ןרעביא

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא טלעטשעגּפָא סרעדנוזַאב ךיז טָאה רענ

 רעשילוּפ רעד טימ רענייז טקַאטנָאק רעד זַא ,טזײװַאב סָאד ,עימָאטַאנַא

 ,רעגנע ץנַאג ַא ןעוועג זיא טלעוו רעכעלטּפַאשנסיװ

 -נעלסיוא ןעוועג (ןטסימָאטַאנַא ה"ד) סָאד ןענעז לייט ןטסערג םוצ;

 םוירָאטקעסָארּפ ַא טעדנירגעג רעטשרע רעד טָאה ןקַאילָאּפ יד ןופ .'ועד

 -ינוא רעװעשרַאװ םענעזעװעג םעד ןיא .יקסווָאקַאיװרעשט עקָארק ןיא

 זיא סָאװ ,(טעטיזרעווינוא ןשירדנַאסקעלַא ג"ַא םעד ןיא ה"ד) טעטיזרעוו

 1822 רָאי ןזיב טריטסיזקע טָאה ןוא 1817 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 ןופ ןרָאסעּפָארּפ ןעוועג ןענעז ,(דנַאטשפױא-רעבמעוװָאנ ןכָאנ זיב ה"ד)

 ,"יקסנילָאכ םיא ךָאנ ןוא טדנארב עימָאטַאנַא

 ןעוטפיוא ענייז ןוא לָאר ןייז ןגעוו טדערעג דלעפשריה טָאה רעטייוו

 -- עימָאטַאנַא רעד ןופ ןגייוצ לייט ַא; .עימָאטַאנַא ןופ טיבעג ןפיוא

 ,םעטסיס-ןוורענ רעד ,לשמל ,יוװ ,ערעווש רעייז לָאמַא --- טגָאזעג רע טָאה
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 וצ א"א עשזנָאל ,ירעשזרוב ןופ ןעגנושרָאפ יד קנַאד ַא טנייה ןרעהעג

 זיא סָאװ ,ךַאז ןייא טשינ טרעלקעגפיוא ןבָאה ייז .עטנַאקַאב ןטסעבמַא יד

 -ַאזוצ ןה קידנטעברַא ךיא ןוא ,טנאקאב יונעג ןעוװעג טשינ טנייה זיב

 עקילָאמַא יד קידנפיטרַאפ ,קידנעטשטסבלעז ןה ירעשזרוב רעה ןטימ ןעמ

 -םיילרַאפ וצ ןגָארטעגיײב בָאה ךיא זַא ,ןטּפױהַאב טסיירד ןעק ,ןטעברא

 ,ףָאה ךיא .עימָאטַאנַא ןופ גייווצ ןקיטכיוו ןוא ןרעווש ןקיזָאד םעד ןרעט

 וצ ןפלעהוצ רימ טעװ ןרעה יד טימ גנוקריװנעמַאזוצ עקידרעטייוו יד זַא

 ."ןעגנוכוזרעטנוא דלעפ םעד ףיוא עקידרעטייוו

 רעד ףױא טלעטשעגּפָא דלעפשריה רָאסעּפָארּפ ךיז טָאה רעטייוו

 טלָאמעד זיא סָאװ ,רוטַאלקנעמָאנ עשימָאטַאנַא ןַא ןפַאש ןופ טייקיטכיוו

 רעד ייב טעטימָאק ןרעדנוזַאב ַא ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 וװ ,עדער ןייז ןופ לייט םעד ןיא .טּפַאשלעזעג-םיריוטקָאד רעװעשרַאװ

 ןלעװ סע טעברַא רעקיזָאד רעד ךרוד עכלעוו ,ןצונ םעד, םורַא טדער 'וע

 עשימעדַאקַא עשילױּפ יד טרפב ,םיריױטקָאד-טײלסדנַאל ערעזדנוא ןבָאה

 -נעייז סָאװ ,ןדלעפשריה ןופ גנולעטשנייא יד קורדסיוא םוצ טמוק ,"טנגוי

 ןדנובעגנעמַאזוצ טליפעג ךָאד ךיז רע טָאה דנַאלסיױא ןיא גנַאל ױזַא קיד

 | ,דנַאל ןטימ

 ּשקיזָאד יד קידנענעכערסיוא טקידנערַאפ דלעפשריה טָאה עדער ןייז

 ןטשרע ןפיוא ןגָארטרָאפ טעװ רע עכלעוו ,עימָאטַאנַא רעד ןופ ןלייט

 ,סרוק

 -דיוועג ץַאלּפ ליפיױזַא טָאה *ַאקסװַאשרַאװ ַאטעזַאג, סָאװ ,סָאד
 ,תודע טגָאז עיצקעל רעטשרע סדלעפשריה ןופ גנוביײרשַאב רעד טעמ
 -כיוו ַאזַא ןרישזַאגנַא םעד ןבירשעגוצ טָאה ןעמ גנוטײדַאב .ַארַאֿפ סָאיװ
 ,דלעפשריה יװ טפַארק עכעלטפַאשנסיװ עקיט

 ןופ) *סַאשט, רעװעקָארק םעד ןיא ךיוא םעד ןגעװ ןענעייל רימ
 ,ןמיס רעטסעב רעד -- ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא (1859 רעבמעטּפעס ןט"2
 סָאװ; .טירטפיוא סדלעפשריה טַאהעג טָאה סע גנַאלקּפָא ַארַאפ סָאװ
 טשינרַאג יז טקיסעלכַאנרַאפ ,עימעדַאקַא רעשיניצידעמ רעגיה רעד ךייש
 וטפיוא רעטצעל ריא .ןעלטימ-סגנודליב םידימלת עריא ןרעפיל וצ ידכב
 ,דלעפשריה ר"ד סםָאטַאנַא ןטנאקאב םעד ןופ ןעגנערבּפָארַא סָאד זיא
 טנפעעג ןוא ערדעטַאק עשירָאסעּפָארּפ ַא ןעמוקַאב געט יד טָאה רעכלעוו
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 -יילנייא ןַא טימ ןגָארטרָאפ ףרַאד רע ןכלעוו ,עימָאטַאנַא ןופ סרוק םעז

 -- טנעדנַאּפסערָאק רעד טקידנע -- ןפוא ַאזַא ףיוא .עיצקעל-סגנופ

 רעקיזָאד רעד ןיא סערדעטַאק עלַא טצעזַאב ןיוש ןענעז סע זַא ,ךיז טכוד

 "נסיװ סלַא טנַאקַאב ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ טימ וצרעד ןוא עימעדַאקַא

 ."ךַאפ רעייז ןיא ענערַאפרעד סלַא ןוא רעלטפַאש

 סָאװ ,קורדנייא םעד ןגעוו רימ ןענעייל םירוקמ ערעדנַא ןיא ךיוא

 רענעמוקעג רעד; .עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא סדלעפשריה טכַאמעג טָאה סע

 ,דלעפשריה --- יקצישזרבָאב קירנעה טביירש --- זירַאּפ ןופ ױָאי םעד ןיא

 -ַאדעּפ רעקידנצנעלג ַא ייברעד ןוא םָאטַאנַא טייצ רענייז רעטמירַאב רעד

 ןערב ַא םידימלת ענייז ןיא ןקעװרעד וצ ױזַא יװ טסווװעג טָאה ,גָאג

 םעד ;עימָאטַאנַא וצ עבילרָאפ ַא ןפורסיורַא ןוא דנַאטשנגעק ןייז וצ

 | .עיגָאלָאיב ןוא ןיצידעמ ןופ דוסי

 עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעד ןופ רעקירָאטסיה רעד

 :עימעדַאקַא רעד ןיא טעביוֵא סדלעפשריה ןגעוו טביירש שטיװעקטרַאב

 ןעװעג יואר זיא סָאװ ,םָאטַאנַא רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד;,

 "נגעק ןייז טַאהעג ביל טָאה רע ,ירעשזרוב רָאסעּפָארּפ םעד רעטסיימ ןייז

 ןבָאה סָאװ ,םידימלת ענייז תובהלתה טימ טקעטשעגנָא טָאה ןוא דנַאטש

 ."שילױוּפ ןכעלרעכעל טּפָא ןייז ןגעוו ןסעגרַאפ םיא קידנרעה

 טנרעלעג עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמ טָאה עימָאטַאנַא עקידנבײרשַאב יד

 "שריה קנַאד ַא .ןסרוק ייווצ עטשרע יד ףיוא ךָאװ ַא העש 8 ןופ ךשמ ןיא

 "עג -- ןשטיװעקטרַאב טול --- עימָאטַאנַא ןופ דומיל ועד זיא ןדלעפ

 "עגנָא טשינ טכייל ױזַא רעבָא זיא סָאד .טלעטשעגקעװַא דנצנעלג ןעוו

 "ישרַאפ ןעמוקוצייב טירט ןוא טירש ףיוא ןעמוקעגסיוא זיא סע .ןעמוק

 ,תועיומ ענעד

 ,"רעטַאעט ןשימָאטַאנַא; ג"ַא םעד ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ םידומיל יד

 רעבָא ךיז טָאה עירָאטידױא יד .ןרָאװעג טיובעגפיוא לעיצעּפס זיא סָאװ

 ַא זיולב ןוא ןיילק וצ ןעוועג זיא יז :שיטקַארּפ טשינ רַאפ ןזיוועגסיוא

 -ערּפ עטרירטסנָאמעד יד ןעז טנעקעג טָאה ןטנעדוטס לָאצ עטצענערגַאב

 ,ןטַארַאּפ -

 -נוא ןענעז עכלעוו ,רעטַאעט ןשימָאטַאנַא םעד ןופ תונובשח יד ןופ

 ןטלַאהנָא טגעלפ רע זַא ,רימ ןעעז ,דלעפשריה .פָארּפ ךרוד ןבירשעגרעט
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 ַא טרָאד ןופ טיצַאב רע .זיוַאּפ טימ טרפב ,דנַאלסױא טימ טקַאטנָאק ַא

 -יבַאק ןשימָאטַאנַא םעד רע טרעכײרַאב טימרעד ןוא ,ןטַארַאּפערּפ לייט
 טָאה דלעפשריה .ּפָארּפ תעב .ךייר קירעביא ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,טענ
 טעניבַאק םעד ןעמונעגרעביא רעיובעגיג ר"ד םעד רעיײגרָאפ ןייז ןופ
 .ןטקעיבָא 59 ה"סב ןעוועג טרָאד ןענעז

 ןפַאשעג טרעװ עימעדַאקא רעד ןופ םינינע יד טימ ןריפוצנָא ידכ

 -ַאטשַאב זיא סָאװ ,"ץנערעפנָאק, ןפורעג ,עיצוטיטסניא עלעיצעּפס ַא
 טקילײטַאב *ץנערעפנָאק , רעד ןופ ןעגנוציז יד ןיא .ןרָאסעּפָארּפ ןופ ןענ
 -ָאק עלעיצעּפס יד ןיא טמיטשַאב ךיוא טרעוװ רע .יזלעפשריה !ויטקַא ךיז
 עלענָאיצַאזינַאגרַא ענעדישרַאפ טימ ןעמענרַאפ ךיז ןפרַאד סָאװ ,סעיסימ
 .עימעדַאקַא רעד ןופ ןגַארפ

 -ַאב סָאװ ,טעטימָאק רעלעיצעּפס ַא ןפַאשעג טרעװ 1861 רָאי ןיא
 -רַאסיוא ףרַאד סָאװ ,דלעפשריה ייז ןשיוצ ,ןרָאסעּפָארּפ יירד ןופ טייטש
 1862 רָאי ןיא ךיוא .ןטפירשרָאפ-עיצַאנימַאזקע יד ןופ טקעיָארּפ ַא ןטעב
 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןיא ןעמָאנ ןייז רימ ןעניפעג
 -ימ ןופ רָאסעּפָארּפ םעד ,ןורב על יװ ןרָאסעּפָארּפ ענעעזעגנָא עכלעזַא
 -ווולג ַאלָאקש, רעד ןופ ןַאקעד ןקידרעטעּפש םעד ,יקסווָאכריט ,עיגרור
 -עג ךיוא טָאה סָאװ ,עיגָאלַאטַאּפ ןופ רָאסעפָארּפ ,יקצָאלסיװ ןוא ?ַאנ
 ,ןטפירשרָאפ-רינימַאזקע יד ןגעוו טקעיָארּפ ַא ןטעברַאסױא טלָאז)

 רָאי ןיא זַא ,םרוג ךיוא זיא ,דלעפשריה טָאה סע ןכלעוו ,ןעזנָא רעד
 -יטשרעטנוא עלעירעטַאמ ַא ןגעו "ץנערעפנַאקק יד ךיז טעדנעו 2
 סָאװ ,דלעפשריה ןוא יקצָאלסיװ ,טװָאטשיײג ןרָאסעּפָארּפ יד רַאפ גנוצ
 -עפנָאק, יד .ןקעווצ עכעלטפַאשנסיװ בילוצ דנַאלסיױא ןייק ןרָאפ ןליוו
 ,לבור 200 ןופ עמוס יד ןעמיטשַאב וצ ןדעי רַאפ רָאפ טגייל "ץנער

 דזז

 "אנווולג אלָאקש רעד ןיא

 ףָארגקרַאמ ןכרוד 1802 רָאי ןיא טעדנירגעג ,"ַאנװולג ַאלָאקש;
 ןשיליוּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת עיינ ַא טײטַאב עי
 זיא ?ַאגוולג ַאלָאקש, רעד ןופ טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד .ןזעוולוש
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 .דלעפשריה .עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעד ןופ ךשמה ַא ןעוועג

 ןכעלטנדרָא ןופ טמַא ןבלעז םעד ןעמונרַאפ *ַאלָאקש, רעד ןיא טָאה

 ךיױא טליּפש רעירפ יו טקנוּפ .רעירפ יו עימָאטַאנַא ןופ רָאסעּפָארּפ

 "שריה .פָארּפ .טעטיזרעווינוא םעד ןיא לָאר עקידנריפ ַא דלעפשריה טציא

 -סיוו ןוא רענרעוו ,רעיָאה ןרָאסעּפָארּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןעמ טָאה ןדלעפ

 -ַאל ַא ןופ ןַאלּפ ַא ןלעטשפיונוצ ןופ עבַאגפיוא יד ןבעגעגרעביא יקצָאל

 רַאפ ןעגנוגנידַאב עמעװקַאב קירעביא ןייק .ןטעניבַאק ןוא עירָאטַארָאב
 סַאג-ַאדָאגג רעד ףיױא .טַאהעג טשינ טלָאמעד דלעפשריה טָאה טעברַא

 יַאטַאנַא םעד טעדליבעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלרעמיצ 2 ןענופעג ךיז ןבָאה

 טביירש --- לָאמש ױזַא ןעוועג זיא םוירָאטקעסָארּפ סָאד, ,טעניבַאק ןשימ

 -- ,שטיװעקטרַאב ,"ַאנווולג ַאלָאקש; רעד ןופ רעביירש-סטכישעג רעד

 ןיוש ןעמ טָאה םוירָאטקעסָארּפ ןיא טעברַאעג ןבָאה ןָאזרעּפ ייווצ ןעוו זַא

 ןייק ןעוועג טשינ זיא לַאז-סגנוביא רעד ךיוא .*ןײגכרודַא טנעקעג טשינ

 ןמיוא עּפָאש ַא ןיא ןטלַאהַאב ןעמ טָאה םיתמ יד .רעסיורג לעיצעּפס

 העניפעג טנעקעג טשינ טרָאד רעבָא ךיז ןבָאה םיתמ 2 יװ רעמ .,ףיוה

 ,טרָאױרעל םעד ןופ טייוו ןענופעג ךיז טָאה םואעזומ עשימָאטַאנַא סָאד

 ןיא טָא -- .געוו ןפיוא ןרעװ ןכָארבעצ ןטקעיבָא ךס ַא ןגעלפ רעבירעד

 ןעמוקעגסיוא זיא ןעגנוגנידַאב ןטייצ ענעי רַאפ וליפַא ערעווש עכלעזַא

 .טייקיטעט עשירָאסעפָארּפ ןייז ןריפ וצ ןדלעפשריה ,פָאױּפ

 ןטעברַאוצטימ ןדלעפשריה .ּפָארּפ ןעמוקעגסיוא זיא ןטייצ ענעי ןיא

 םעד ףיוא עימָאטַאנַא ןופ רָאסעּפָארּפ ןקידרעטעּפש םעד ,ןיקצעליּפ טימ

 ײטסירעטקַארַאכ רעטנַאסערעטניא רעייז ַא ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ

 זיא סָאװ ,ןטייצ ענעי ןופ ןטקַא-װיכרַא יד ןיא טיהעגפיוא זיא טרּפ רעש

 רעקיזָאד רעד .טייקכעלטנפע רעד רַאפ טנאקַאב ןעוועג טשינ טנייה זיב

 "עּפָארּפ ןטמירַאב םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא טכיל ַא טפרַאװ טקַאפ

 ןעמעוו טימ ,יקצעליּפ טקנוידַא זַא ,םעד ןיא ךיז טָאה טלדנַאהעג .רָאט

 טבעלעג טשינ טָאה ,ןטעברַאוצטימ ןדלעפשריה ןעמוקעגסיוא זיא סע

 ?דלעּפשריה טריגַאער ףיורעד טָאה ױזַא יוװ .רָאסעּפָארּפ ןייז טימ םולשב

 םיכוסכס ןייק --- דלעפשריה טביירש -- ביל טשינ בָאה ךיא יוװ ױזַא,

 "עג ךיא ןיב עיסעפָארּפ רעשירָאסעּפָארּפ ןיימ ןופ ביוהנָא םעד טניז ןוא

 ןטעב וצ ןעגנוווצעג ךיז ךיא עז ,םירבח עלַא טימ םולשב ןבעל וצ טניווו
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 עלַא קידנּוײמסיױא ןוא עגַאל ןיימ ןיא ןייגניירַא לָאז יז ,גנוטלאװרַאפ יד

 "אויר ַאזַא ןופ ןפַאש טנַאקעג ךיז ןטלָאװ סָאװ ,ןטייהגדישרַאפ-סגנוגיימ

 "ואק רעד רָאפ ךיא גייל ,טקנוידַא ןוא רָאסעפָארּפ םעד ןשיווצ גנוריזיל

 ;גוטכיר רעד ןיא ןעייג ןגָאלשרַאֿפ יד ,"ןגָאלשרָאפ עקידרעטייוו ץנערעפ

 ייצע רָאסעּפָארֿפ ןופ טקנוידַא םעד ןכַאמ וצ קיגנעהּפָאמוא ךעלצנעג ןופ

 "ַאקַא יד ."טפַאשגסיװ רעד ןופ ליוו םעד ןוא טייקיאור רענעגייא ביל

 .עגנַאגעגניא טשינ גַאלשרָאפ םעד ףיוא רעבָא זיא טכַאמ עשימעד

 .,ךיקצעליפ ןוא ןדלעפשריה ןשיווצ ןרָאװעג םולש רעטעּפש זיא אמתסמ

 ףס ַא רימ ןעניפעג *ַאנווולג ַאלָאקש , רעד ןופ ןטקַא-װיכרַא יד ןיא
 -ידעמ ןפיוא לָאר רעקידנטיידאב סדלעפשריה ןגעוו תודע ןגָאז סָאװ ,ןטקא
 -יצידעמ םוצ ןעגנודנעוו ענייז רימ ןענעייל רדסכ .טעטלוקַאפ ןשיניצ
 -ינַאק ןשימָאטַאנַא םעד רַאפ ןדנָאפ ענעדישרַאפ ןגעוו טעטלוקַאפ ןשינ
 ןופ ןקעווצ יד רַאפ ןדלעפשריה סיוא טלָאצ ןעמ סָאװ ,םימוכס יד .טענ
 -ידעמ םעד ןופ עיצַאזינַאגרַא רעד טימ ךיוא .עקיטשינ ןענעז ,טעניבַאק

 ןיירַא טגָארט ןוא דלעפשריה .פָארּפ ךיז טמענרַאפ טעטלוקַאפ ןשיגיצ
 ."טָאר םענײמעגלַא, םוצ ןגָאלשרָאפ ענייז

 ישמ ןופ טָארַאטקָאד םעד דלעפשריה .פָארּפ טמוקַאב 1864 רָאי ןיא
 ײרַאּפ ןייז רע טריציפירטסָאנ ,טגָאזעג רעקיטכיר ,עיגרוריכ ןוא ןיציד
 טנַארפ רעד ןיא סולשַאב ןוויטיזַאּפ ַא ןעמעננָא םייב .טָארָאטקַאד רעז
 ,רעיִאה ןוא יקצָאלסיװ ןרָאסעּפַארּפ יד עגוגב ךיוא יו ,ןדלעפשריח עגונב
 ערעיײז ךרוד ןבָאה ירד עלַא; זַא ,טכַא ןיא ןעמונעג טעטלוקַאפ רעד טָאה
 ":סיוו עכיוה ןופ ץזײװַאב ןכעגעג ןטפירש עכעלטּפַאשנסיװ ןוא ןטעברַא
 ,"ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא ןטייקיאעפ עכעלטּפַאש

 טגעי ןיא רעיוהעגמוא טסקַאװ דלעפשריה רָאטעּפָארּפ ןופ ןעזנָא רעד
 ןטסנידרַאפ עכעלטפַאשנסיװ ענייז קנַאד ַא זיולב טשינ סָאד ןוא ןרָאי
 !862 ראי םעניא ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז קנַאד ַא ךיוא רָאנ
 טניפעג דלעפשריה .פָארּפ .הפגמ עכעלקערש ַא דנַאל ןיא סיוא טכערב
 רעקידנעַארד רעד ןגעקטנא ףמַאק ןיא ןײרַא ןטערט סָאװ ,יד ןשיוװצ ךיז
 ףעד ןופ טמא רערַאטינַאט רעד עקַאט ךיז טעדנעוו 1862 רָאי ןיא ,הנכס
 -ארּפ 4 ןופ ןריּפַאּפ עכעלנעזרעּפ יד ןגעוו טעטלוקַאפ םוצ עשרַאװ טָאטש
 -שריה ןגעוו --- ריפ יד ןשיװצ ןוא ?ַאנווולג ַאלַאקש, רעד ןופ ןרָאסעפ
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 ןרַאפ גנונעכייצסיואךךרע ןַא וצ ןלעטשוצרָאפ םיא ידכ ,ןריּפַאּפ סדלעפ

 .ערעלָאכ רעד טימ ףמַאק

 ערעלָאכ רעד טימ דלעפשריה רעטייוו טפמעק רעטעּפש רָאי 4 ןיא

 | (*,גנונעכייצסיוא עיינ ַא רַאמרעד טמוקַאב ןוא

 -ןַצּפָא ךיז יאדכ זיא גנונעכייצסיוא סדלעפשריה ןגעװ ןדער רימ זַא

 -שריה טכַאמעגכרודַא טָאה סע סָאװ ,םילוגלג ענדָאמ יד ףיוא ןלעטש

 רָאי ןופ הדירמ עשיליוּפ יד ןקיטשרעד ןופ קנעדנָא םוצ, ןדרָא סדלעפ

4, 

 עטנַאסערעטניא ןַא ךיז רעטנוא טָאה 1863 רָאי ןבילוצ לַאדעמ רעד

 "גייא ןייק ןעוועג טשינ זיא דנַאטשפיוא םוצ גנואיצַאב יד .עטכישעגרָאפ

 "סיורג ןוא םיצירּפ עסיורג יד .גנורעקלעפַאב רעשיליופ רעד ייב עכעלטייה

 ,ןעמרָאפער סיקסלָאּפָאלעיװ טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענעז עיזַאושזרוב

 "עג רעד ןיא הפוקת רעשיטסימָאנָאטװַא רעד וצ טּפינקעגנָא ןבָאה עכלעוו

 יד .לוש ךיױה עשילױוּפ יד ןדנירג סָאד ,ןלױּפ-סערגנַאק ןופ עטכיש

 -ָאנָאטױא רעקיזָאד רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא ,*ַאנוװולג ַאלָאקש;

 סיקטלָאּפָאלעיװ ןופ דניק ַא ,"ַאנוװולג ַאלָאקש; יד .ץנעדנעט רעשיטסימ

 טסענ ַא ןעוועג ןלוש-ךיוה ערעדנַא וצ ץַאזנגעק ןיא עקַאט זיא ,ןעמרָאפער

 -יליוּפ ערעדנַא ןופ רערעהוצ יד ןבָאה טסיזמוא טשינ .םזינוטרָאּפָא ןופ

 יוצ ,דנַאטשפיוא ןיא טקילײטַאב ָאי ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןלוש-ךיוה עש

 ןופ ןמיס ַא -- לכלעפ"זזָאה ַא םירבח רעװעשרַאװ ערעייז וצ טקישעג
 טידימלת יד ףיוא ןעוועג עיּפשמ טָאה יקסווָאנַאימ רָאטקער רעד .תונדחּפ

 -םיוא ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז ןלָאז ייז לוש-ךיוה רעװעשרַאװ רעד ןופ

 טָאה דנַאטשפיוא ןופ ביױהנָא םייב טנגוי רעד וצ עדער ןייז ןיא .דנַאטש

 "עג) "ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןופ ביױהנָא ןקיזָאד םעד ןגעלפ וצ ,, ןפורעג ייז רע

 יז; ןטעבעג ייז טָאה רע ,(*ַאנוװולג ַאלָאקש; רעד ןופ גנודנירג יד טניימ

 -רַאֹפ טָאה ןוא רעטרעוו ענייז ןופ טפַאשביל עלופ-דהּפ יד ןצַאשּפָא ןלָאז

 -ָאקש; רעד רעביא הלשממ יד ךיז טניפעג טנעה ערעזדנוא ןיא ,, :טקידנט

 יד ."לרוג ריא טנגוי רעלעדייא רעד ןופ טנעה יד ןיא --- *?ַאנווולג ַאל

 יקורָאנלַָאד טשריפ ןופ טפירשרעטנוא יד טרירוניפ טנעמוקַאד םעד רעטנוא 4

 .(1508 נרוברעטעפ)

 .(1860 רָאי ןיא) רעטעּפש רַאי ַא ןיא ןעמוקַאב רלעפשרדיה .פַארַּפ טָאה {דרַא םעד
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 -ַאב ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ טָאה רעקימעדַאקַא יד ןופ גנולמַאזרַאפ

 -פיוא ןיא ךיז ןקילײטַאב טשינ ןוא עלוש רעד ןיא ןביילברַאפ וצ ןסָאלש

 טָאה טייהרעמ יד .לוש-ךיוה יד ןזָאלרַאפ טָאה טייהרעדנימ יד ,דנַאטש

 -- ןישַאמ-יירעניּפש ַא םירבח רעוועקָארק ערעייז ןופ ןעמוקַאב רַאפרעד

 ,טייקשירעבייוו רעייז ןופ לָאבמיס סלַא

 ?דלעפשריה .ּפָארּפ דנַאטשפיוא םעד וצ ןגױצַאב ךיז טָאה ױזַא יו

 ןיא :טקַאפ רעקידנגלָאפ טפרַאװ עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא טכיל לקיטש ַא

 ַאלָאקש; רעד ןופ רָאטקער םוצ טעדנעוװעג טכַאמ יד ךיז טָאה 1865 רָאי
 םעד ףיוא ןענידרַאפ סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןופ ןעמענ יד ןבעגוצנָא ?ַאנווולג
 זיא לַאדעמ רעד .דנַאטשפיױא םעד ןקירדרעטנוא ןופ קנעדנָא םוצ לַאדעמ
 יד ןיא ןעמונעג ליײטנָא ןכעלצונ ַא ןבָאה סָאװ,; ,ןענָאזרעּפ יד ןעמוקעג
 ,"(1863 רָאי ןתעב) טכַאמ רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עוויטַארטסינימדַא
 85 ןופ המישר ַא טקישעגנײרַא ףיורעד הבושת סלַא טָאה רָאטקער רעד
 םעד ןופ .ינשזָאװ ןטימ טקידנעעג ןוא ןײלַא ךיז ןופ קידנבײהנָא ,ןָאזרעּפ
 -גערפ ַא רעטנוא טלעטשעג רעטסײמצילָאּפרעבָא רעד רעבָא טָאה לטעצ
 "רַאק קירנעה ,יקסניבולַאכ סוטיט ,ןורב על) ןרָאסעפָארּפ עקינייא ןכייצ
 ןשיװצ --- (יקצעלַאװ .א ,יקסוװָאלרָא .וו ,יקסווָאנַארַאב .י ,יקסווָאינעשז
 טכיל עסיוועג ַא קפס ַא ןָא טפרַאװ עקיזָאד סָאד .ןדלעפשריה קיוודול יז
 יד וצ גנואיצַאב ןייז ןוא דלעפשריה .פָארּפ ןופ ןעגנואיושנָא יד ףיוא
 .ןעגנובערטש-סטייהיירפ עשיליוּפ

 סָאװ ,ןטנעמוקָאד עסיוועג ןענופעג ךיוא רימ ןבָאה ןטייצ ענעי רַאפ
 סע .ןטנרעלעג ןסיורג םעד ןופ עגַאל עלעיצנַאניפ יד לסיבַא ןטכױלַאב
 ןטסָאמעגסױא םיא טָאה הלהק יד זַא ,םעד ןגעװ טלדנַאהעג ךיז סָאה
 ,ןטלַאחעג טָאה דלעפשריה .רָאי ַא לבור 30 ןופ ךיוה רעד ןיא טַאטע
 זַא ,ךיא עז גנורעדנוװרַאפ טימ,, .הלוע ןַא טימרעד ןעשעג זיא םיא זַא
 ,ןרעייטש ענעדישרַאפ ןלָאצ וצ ןגיוצעגוצ ךיא רע רָאי עכעלטע טניז
 -גייא ךיז טָאה יקסווָאנַאימ רָאטקער רעד ."רדסכ טסקַאװ לָאצ רעייז סָאװ
 -עגוצ סדלעפשריה רעטנוא טכיירטש רע .ןדלעפשריה רַאפ טלעטשעג
 טַאה רע זַא ,ןירעד טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל םוצ טייקנדנוב
 -סיוא זירַאּפ ןיא רעד ןופ ןצונ עלַא יד, טימרעד ןוא זירַאּפ טזָאלרַאפ
 ןטסנידרַאפ ענייז ןייז וצ בירקמ טלייאעג ןוא עיצַאטוּפער רעטעברַאעג
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 םוצ טייקיטעט רעכעלטפַאשנסיװ רעקירָאיגנַאל ןַײז ןופ ןטכורפ יד ןוא

 -סייל טציא; זַא ,רעטנוא ייברעד טכיירטש יקסװָאנַאימ ,"דנַאל ןופ ןצונ

 -ַאפ ןשיניצידעמ ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא ןטסגניד עסיורג זדנוא ייבכ רע טעסט

 ,"טעטלוק

 טשינ זדנוא זיא הלהק רעד טימ ךוסכס סדלעפשריה ןופ ףוס רעד

 | ,טגַאקַאב

 רעביא "ַאנווװלג ַאלָאקש, רעד ןופ ןטייצ יד ןיא טעברַא דלעפשריה
 ילעז רעד טימ טנגעגַאב ןרעוו קרעװ ענייז .קרעוו עכעלטּפַאשנסיװ ענייז

 רעשיגרוריב-שיניצידעמ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא סָאװ ,גנונעקרענַא רעב

 טציא ךיוא םיא טיג ױזַא עימעדַאקַא יד יו טקנופ .(=עימעדַאקַא

 ןיא .קרעוו ןייז ןופ רעדנעב עקידרעטייוו יד טױרַא *ַאנווולג ַאלָאקש ,, יד

 ,רעיאה ןרָאסעפָארּפ יד טכַאמ-סטעטיזרעווינוא יד רעביא טיג 1865 רָאי

 ןופ רעדנעב עקידרעטייוו יד ןצַאשוצּפָא יקסווָאינעשזראק ןוא יקציצליפ

 געב עקיזָאד יד ןוא עקיטסניג ַא זיא גנוצַאשּפָא יד .קרעוו סדלעפשריה

 םייב ."ַאנוװלג אלָאקש; רעד ןופ ןובשח ןפיוא עקַאט ןעניישרעד רעד

 ןָאלב וצ ןָא ןיוש ןבייה 1868 רָאי ןיא ?ַאנוװולג ַאלָאקש; רעד ןופ ףוט

 רע זַא ,דלעפשריה .ּפָארּפ ןופ השקב רעקידנריר רעד ףיוא ,ןטניװ עיינ

 ,קרעװ ַא ןלעטשפיונוצ ףיוא טעמדיוװעג ןטונימ עיירפ ענייז עלַא טָאה

 ינֵאֹק רעכעלטפַאשנסיװו רעד טנײלענרַאֿפ טָאה דלעפשריה תעב 1861 רָאי ןיא 8

 סָאװ ,"םישוח יד ןוא םעטסיסיןוװרענ םעד ןנעװ, קרעװ ןייז ןרָאסעּפָארּפ ןופ ץנערעפ

 עימָאטַאנַא עקידנבײרשַאב יד, קרעװ טמירַאב ןייז ןופ דנַאב רעטרעפ רעד ןעװעג זיא

 סָאד ןעמונעגנַא טײקרַאבקנַאד טימ ץנערעפנַאק יד טָאה ,"רעּפרעק ןכעלשטנעמ םעד ןופ

 יטימ ןייז ןופ טייקיאעפ ןוא טײקמַאוסטעברַא ןופ זײװַאב םעיינ, סּלַא קרעװ עקיזָאד

 רעד ןופ גנולמַאז רעד ןיא סע ןסילשוצנייא סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טָאה ןוא "רילנ

 -ַאב ַא טיול דלעפשריה טָאה רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .עימעדַאקַא רעד ןופ קעטַאילכיב

 יַאקַא רעשיגרוריכישיניצידעמ רעד ןופ ןרָאסעּפַארּפ יד ןופ ץנערעפנַאק דעד ןופ סולש

 יםנבעל ןייז ןוּכ רנַאב ןקידרעטייוו ַא ןבעגוצסיורַא ףיוא לבור 0 ! ןעמוקַאב עימעד

 .קרעוו

 ןטירד םעד ןובשח ריא היוא ןבענענכיורַא עימעדַאקַא יד טָאה 1802 רָאי ןיא

 -ַאשּפֶא רעקידנצנעלג רעד ןופ ךמס ןפיוא ,,,27 "עימַאטַאנַא ןייז ןופ דנַאב

 -סיוא ךיז טָאה רעכלעו ,ןורב ע5 ראסעפַארּפ ןטמירַאב םעד ךרוד קרעװ םעד ןופ גנוצ

 ידנַאטש עלַא ןופ טנידרַאפ קרעװ עקיזַאד סָאד, זַא ,עיזנעצער ןייז ןיא טקירדעג

 ."עימעדַאקַא רעד ןופ ןובשה ןפיוא ןרעװ טקורדעג לָאו סע זַא ,ןטקנופ
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 רעד זיולב טשינ ןצונ ןעגנערב עימָאטַאנַא ןופ גאוטרַאפ םייב לָאז סָאװ

 -ַאמ ,רעטקָאד ןקידנריציטקַארפ םעד רַאפ ךיוא רָאנ טנגוי רעקידנרידוטש

 "ארוק רעװעשרַאװ ןופ רעטייל םעד ,עטיוו רָאטַאנעס םעד ןופ דע טמוק

 ,טלעג ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,הבושת ַא ,םוירָאט

 ןיא רע ןענַאװ ןופ ,דנַאלסיױוא טימ טקַאטנַאק א ןָא טלַאה דלעפשריח

 "גנע ןוא ךיירקנַארפ ןייק ףיולרוא ףיוא טראפ רע ,ןעמוקעג גנַאל טשינ

 רע .ןעגנודניברַאפ עקידרעירפ ענייז אמתסמ טרָאד טײנַאב ןוא דנַאל

 יליּפ ןופ טפַאשלעזעג רעזירַאּפ רעד טימ ןעגנודניברַאפ ןָא ךיוא טלַאה

 טעדנירגעג ,1858 רָאי ןיא ןענַאטשטנַא זיא עכלעוו ,(?םיריוטקַָאד עש

 ןיא טניוװעג קידנעטש ןבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד עשיליוּפ עפורג ַא ךרוד

 רָאי ןיא טייקיטעט ריא טיינַאב טָאה טפַאשלעזעג-םיריוטקָאד יד .זירַאּפ

 "לצוו ,ןרעפס עשיטנַארגימע יד ןיא ןעמ טָאה ןדלעפשריה .ּפָארּפ ,5

 וצ גוצַאב ןיא ןעגנוגייצרעביא ענייז ןגעװו טסווועג טוג אמתסמ ןבָאה עכ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ גנעגרָאי יד ןיא ,םענעגייא ןַא רַאפ ןטלַאהעג ,ןליופ

 רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןעוטפיוא סדלעפשריה ,ּפָארּפ ןגעוו רימ ןענעייל

 טגעלפ גנעגרָאי יד ןיא זַא ,טסוװַאב זיא סע ןוא טפַאשנסיװ רעשיניצידעמ

 .ענעגייא ןגעוו זיולב ןביירש ןעמ

 זש

 טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא

 ֹּפִא ךיוא טָאה 1869 רָאי ןיא ?ַאנוװולג ַאלָאקש , יד ןכַאמרַאפ סָאד
 טָאה רע, ,דלעפשריה רָאסעפַארּפ ןופ ןכעל םעד ןיא הפוקת ַא ןסָאלשעג

 -ןולג ַאלָאקש , רעד ןופ רעקירָאטסיה רעד טביירש -- ןריולרַאפ ךס ַא

 יטתעג טָאה ,1828 ראי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג יא סָאװ ,טפַאשלעזעג יד (*
 -קָאד עשיליוּפ יד ןֹופ ןצונ עשילַארָאמ יד רַאפ דלעפ יינ ַא ןפַאש ןצ, ליצ ַא רַאפ

 יד ןיא ךיז טביירש -- רעטקַאד ןשיליוּפ ןדעי ןופ עכַאנפיואטּפיוה יד, ."םיריוס

 ןצ גנוטכא זיא -- זירַאּפ ןיא ננוקינײרַאפ-םיריוטקַאד רעשיליוּפ רעד ןֹופ ןטוטַאטס

 ןיא יו םיא םורָא ןרירטנעצנַאק ןוא דנַאלרעטַָאפ םעד ןופ םור ןטסלַא םעד ףיוא ןכעג

 ןענעז עכלעװ ,רעדילנטימ יד ןופ ןטסנידרַאפ ערעקיטכיוו יד לניפש ןופ רטנעצ םעד

 | י ."תומוש ענערישרַאפ ןשיווצ םיזעצ
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 ,"טייהיירפ רעקיטסייג רעקילָאמַא ןייז ןופ --- שטיװעקטרַאב ּפָארּפ ,"ַאנ

 "טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןכעלרעסייק, םעד ןיא ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ יז

 .ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןגַארטרָאפ ערעייז ןטלַאה טזומעג ןכיגניא

 וצ טייקנדנובעגוצ ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,טָאה סָאװ ,דלעפשריה .ּפָארּפ

 טכעלש טגָאזעג רעקיטכיר ןוא ךַארּפש עשיליוּפ יד טשרעהַאב םיוק ,ןליוּפ

 ןײגרעבירַא טזומעג טציא טָאה ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןגָארטעגרָאפ

 1871 רַאורבעפ ןיא ןיוש .שיסור וצ --- ךַארּפש-סגַארטרָאפ רעיינ ַא וִצ

 -עד טשרע .ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא סעיצקעל ענייז דלעפשריה טנעייל

 -ָארּפ ןכעלטנדרָא ןַא ןופ לוטיט ןלופ םעד ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה טלָאמ

 לבור 2.000 ןופ עיסנעּפ ַא ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סע סָאװ טימ ,רָאסעפ

 ,טײקנַארקיץרַאה יד ןרעטַאמ וצ ןָא ךיוא םיא טבייה טלָאמעד .רָאי ַא

 -ָארּפ יד ןוא טנגוי עשימעדַאקַא יד טבעלעגרעביא טָאה סע סָאװ

 רעד טנַאקַאב קיניײװ זיא "טעטיזרעווינוא ןכעלרעסייק, םעד ןיא ןרָאסעפ

 -ָאד יד טלמַאזעגפיוא טשינ ךָאנ טָאה רעקירָאטסיה רעד ,טייקכעלטנפע

 ןבילוצ ןסָאלשרַאפ םיא רַאפ סנקירעביא ןענעז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עקיז

 -עק רָאי 50 רַאפ רעפעגמוא ןלַאירעטַאמ-װיכרַא זַא ,ץעזעג ןקידנריטסיזקע

 סלַא .רעטסינימ-סגנודליב ןופ המכסה רעד טימ רָאנ ןרעו טשרָאפעג ןענ

 ,טקַאפ רעד ןעניד ןעק ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד ןופ עיצַארטסוליא

 ןייק ןרָאפסױרַא ןופ שינעבילרעד ַא ןוא סַאּפ ַא ןעמוקַאב וצ ףיוא זַא

 דלעפשריה טָאה ,ךיירטסע וצ טגנַאלַאב טלָאמעד טָאה עכלעוו ,עיצילַאג

 םיא ןביולרעד ןגעוו השקב יד .רעטסינימ םוצ --- שזַא ןעמוקנָא טזומעג

 זיב רעטסינימ םוצ טרעדנַאװעג גנַאל ױזַא טָאה עקָארק ןייק ןרָאפ וצ

 -עלעט וצ ןעגנוווצעג ןעוועג טייצ רעטעּפש רעד בילוצ זיא רעטצעל רעד

 ,דנַאל ןופ ןרָאפוצסױרַא ןדלעפשריה טביולרעד רע זַא ,ןריּפַארג

 יד ןופ ןבעל םעד רעביא החגשה ַא טשרעהעג טָאה סע טייוו יו

 זיא דלעפשריה רָאסעּפָארּפ זַא ,ןופרעד ןעגנירד רימ ןענעק ןרָאסעּפָארּפ

 טפיוקעג טָאה רע זַא ,םעד ןגעוו טכַאמ רעד ןדלעמ וצ וליפַא ןעגנוווצעג

 ,רנ סַאג עקסנַאיַָאטנעװש רעד ףיוא לבור-רעבליז 11,000 רַאפ זה ַא

7, 

 רעזירַאּפ ןייז טימ ןָאט וצ רעטייוו ךיוא טָאה רָאסעּפָארּפ רעזדנוא

 ןיוש ןעקנעדעג רימ יו --- םיא טָאה "ַאנוװולג ַאלָאקש; יד ,טַארָאטקָאד
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 עיינ ַא ןָא ךיז טביוה טציא .טַארָאטקָאד ןייז טריציפירטסָאנ טַאהעג ---

 טָאה ןינע רעד .טעטיזרעוװינוא ןשיסור ןפיוא סעיצַאקיפירטסָאנ :הרדס

 -לעוו ,(רָאטַארעּפמיא רַאדוסָאג) רעסייק ןשיסור םייב שזַא טרַאּפשעגנָא

 -רַאפ ןופ ןדלעפשריה טיירפַאב רָאטקער ןופ גַאלשרָאפ ןטיול טָאה רעכ

 ,ןטעטיזרעװינוא עשיסור יד ןופ םענייא ןיא עיצַאטרעסיד ןייז ןקידייט

 ןעמוקעגנָא טשינ זיא ןינע רעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ןטקַא-וויכרַא יד ןופ

 ,טשינ טסַאּפ סע זַא; ,רימ ןענעייל ןטקַא עמייהעג יד ןיא ,טכייל ױזַא

 -עג רעד ןיא ןעמָאנ ַא טעברַאעגסױא ךיז טָאה רעכלעוו ,דלעפשריה זַא

 -עעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה ןוא ןטעברַא ענייז קנַאד ַא טלעוו רעטנרעל

 -רעסיד ןייז ןקידייטרַאפ ןפרַאד לָאז ,זירַאּפ ןיא טמַא ןשיניצידעמ םענ

 סיוא ךיז טקירד --- עקיזָאד סָאד ,טעטיזרעווינוא ןשיסור ַא רַאפ עיצַאט

 ןרָאסעּפָארּפ עשידנעלסיוא ןקערשּפָא טעװו -- רעטמַאַאב רעכיוה רעד

 רעבירעד .סערדעטַאק עשירָאסעּפָארּפ ףיוא ּפָארַא טגנערב ןעמ עכלעוו

 רעלעיצעּפס ַא ןָא טַארָאטקָאד סדלעפשריה ןענעקרענָא וצ רָאפ רע טגייל

 ,עיצַאקיפירטסָאנ

 טעב רע .קנַארק רעמ ץלַא ןרָאי רעק-70 יד ןיא טרעװ דלעפשריה
 עשילױּפ יד ןיא ָאד ,דנַאלסױא ןייק ָאד ןביולרוא ןגעװו 'ודסכ

 ,1873 ,1872 ןרָאי יד ןיא .קינעקסורד ,קעניצָאכעיצ ,קסוב יװ רעטרערוק

 רע .סעיצקעל לָאצ עסיורג ַא טײקנַארק ןייז בילוצ רע טזָאלרַאפ 4
 ,ןצנערעפנָאק ןייק ףיוא ןעמוק טשינ ןעק רע זַא ,ווירב ַא ןיא ךיז טגָאלק

 ,טרָא ןייא ףיוא רעגנעל ןציז וצ רעווש םיא זיא סע לייוו

 -נעו רעבירעד ,רעכַאװש ץלַא ןדלעפשריה ייב טרעוו טנוזעג סָאד

 םיא רַאפ ןעמיטשַאב ןגעו השקב ַא טימ 1875 רָאי ןיא ךיז רע טעד
 טלָאװ סָאװ ,יודוװ ןימ ַא זיא רוטירעמע ןגעו השקב ןייז ,רוטירעמע

 "עג טרָאד טרעוו דנריר ױזַא ,ךעלטרעװ-טרָאװ ןעגנערב וצ ןעוועג יאדכ
 רעד רַאפ ןעוװעג בירקמ טָאה רע סעכלעוו ,ןבעל ץנַאג ןייז טרעדליש
 ןוא ןגָאלּפ סָאװ ,ןטײקנַארק יד סיוא לכ-םדוק טנכער רע .טפַאשנסיוו
 טייקביוט ,רעבעל רעד ןופ גנורעסערגרַאפ ,רעלעפיץרַאה :םיא ןרעטַאמ
 ןױלב טשינ דנַאטשמוא טשינ רעבירעד זיא רע ,ןטײקנַארק ערעדנַא ןוא
 רעכלעוו ַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ללכב רָאנ ,טסניד ןייז ןליפרעד וצ
 ,ןרָאי לָאצ יד טנידעגּפָא טשינ רעבָא טָאה רע .גנוקיטפעשַאב זיא טשינ
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 ןכַאמ טנעקעג טשינ טָאה רע .רוטירעמע ןעמוקַאב וצ ךיז טרעדַאפ סָאװ

 לייוו ,םודנַארָאמעמ ןייז ןיא דלעפשריה טלייצרַאפ ,ןעגנורָאּפשּפָא ןייק

 ייב טייקיטעט רעכעלטפַאשנסיװ רעד טשמדיוועג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רע;

 2 ןגעװ זיױלב רעבירעד טעב רע ."טלאהסיוא םענעדיײשַאב ַא רעייז .ַא

 "עג םוצ טשינ ןוא ליפעג-תונמחר םוצ טרילעּפַא רע .'ווטירעמע ?טירד

 ןיא ,ןעגנוגנידַאב ערעווש ןוא עקירעיורט יד טרעדליש דלעפשריה .ץעז

 -ליב ןעמוקַאב וצ טיונ ןוא רעגנוה ןיא ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע עכלעוו

 רעבָא ,קיטקַארּפ עסיורג א טַאהעג רע טָאה עשרַאװ ןייק קידנעמוק .גנוד

 ןיײז טימ טיײקיטעט עכטלטפַאשנסיװ ןייז ןדניברַאפ קידנענעק טשינ

 .טגָאזעגּפָא ריא ןופ ךיז רע טָאה טעברַא רעשיניצידעמ-שיטקַארּפ

 ןייז .קרעוו 4 ןבעגעגסױרַא רע טָאה טייצטסניד ןייז ןופ ךשמ ןיא -

 סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ,וויטַאגענ ןרָאװעג טקידיילרעד זיא השקב

 ןוא ןעגנונעכייצסיוא טישעג ןדלעפשריה ףיוא ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ

 ,דנַאלסױא ןוא דנַאל ןופ ןטפַאשלעזעג עטסנעעזעגנָא עמַאס יד ןופ סָאד

 ןופ דילגטימ רעקיטעט ַא ןרָאװעג דלעפשריה זיא 1860 רָאי ןיא =
 ןקיטנייה ןויב טריטסיזקע סָאװ ,טפַאשלעזעג-םיריוטקָאד רעװעשרַאװ רעד

 עכלעו ןוא סַאגעלַאצעינ רעד ףיוא זיוה ןגייא ןַא טגָאמרַאפ ןוא גָאט

 ןט:14 םעד .טלעוװ עשיניצידעמ עשיליוּפ יד ךיז םורַא טרירטנעצנָאק

 רע .דובכ ןטסערג םעד דלעפשריה .ּפָארּפ טכיירגרעד 1875 רעבמעצעד

 רעניוו רעד ךיוא .טפַאשלעזעג רעטנַאמרעד רעד ןופ דילגטימ-ןרע טרעוו

 ,רילגטימ ַא ןריא רַאפ טרינימָאנ ןדלעפשריה טָאה ןײרַאפ-םירױטקַאד

 -טױא רעד טימ ןעקנַאשַאב רעסייק ןופ רע טרעװ 1869 רָאי ןיא
 ןייז רַאפ , הנרדמ רעטייווצ רעד ןופ וַאלסינַאטס ןקיליײה ןופ גנונעכייצ
 | - ."טייקיטעט רעכעלצונ

 רעשיסור רעד וצ ןעגנאגרעד ךיוא זיא ןדלעפשריה ןופ םש רעד

 "אב טנַאה רעטײרב ַא טימ םיא טָאה עכלעוו ,טלעוו רעכעלטפַאשנסיוװ

 -ַאנ ןופ דניירפ, טמַאשלעזעג יד .ןעגנוגעכייצסיוא עריא טימ ןעקנַאש

 "וא רעװקסָאמ םייב עיפַארגָאנטע ןוא עיגָאלָאּפָארטנַא ,טפַאשגסיוװד-רוט

 -רַאװ ןטייוצ םעד טימ ןעמַאזוצ ןדלעפשריה .ּפָארּפ טָאה "*טעטיזרעווינ

 "ַאב רעייז רַאֿפ גנונעכייצסיוא ןַא ןבעגעג רעיֵאב רָאסעֿפָארּפ .רעוועש
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 "שגרָאפ ןיא סָאװ ,גנולעטשסיוא רעשינכעטילַאּפ רעד ןיא ךיז ןקילײט

 ,1872 רָאי ןיא עװקסָאמ ןיא ןעמוק

 טביירש ,ןדלעפשריה וצ טעדנעװעג טקעריד זיא סָאװ ,ווירב ַא ןיא

 רעד ןופ טכירַאב םעד ןופ "דוסי ןפיוא זַא ,טּפַאשלעזעג עטנָאמרעד יד

 -יצסיוא ןַא טימ ןרעַאב וצ םיא ןסָאלשַאב יז טָאה עיסימָאק"ןטרעּפסקע

 | ,לַאדעמ-סגנונעכ

 עקידרעטייוו ןדלעפשריה ףיוא ךיז ןטיש ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא

 ןופ רע טמוקַאב טיוט ןייז רַאפ ּפַאנק 1876 רָאי ןיא .ןעגנונעכייצסיוא

 רעד ןופ עננַא רעקילייה רעד ןופ ןֹדרָא ןופ רילַאװַאק, לוטיט םעד רַאצ

 ."הגרדמ רעטייווצ

 ,ןברָאטשעג דלעפשריה .פָארּפ זיא 1876 רָאי ןיא

 רעצנַאג רעד ןיא טעמכ ןפורּפָא ךס ַא ןעוועג ןענעז טיוט ןייז ןגעוו

 ןיא טפירשטייצ רעשידיי רעקיצנייא רעד ןיא ןוא עסערּפ רעשילױּפ

 '12146014  ןיא -- ךַארּפש רעשיליוּפ רעד

 טָאה --- (1876 רָאי ,19 ,רנ) - 12:861114 יז טביירש -- לענשצילג,

 ןוא רעטקַאד ןופ טױט םעד ןגעוו העידי יד טיירּפשרַאפ טָאטש ןיא ךיז

 גנורערַאֿפ יד ,ןטנרעלעג ןופ םור רעסיורג רעד .דלעפשריה רָאסעפָארּפ

 רובכ ןטצעל םעד ןבעגוצּפָא ןפורעג ןעמעלַא ןּבָאה ,רערעהוצ ענייז דצמ

 תונחמ ךיז ןבָאה געט עכעלטע ןופ ךשמ ןיא .םענעברָאטשרַאֿפ םעד

 -ןדישרַאפ םעד ןיא ןעזעג טסָאה וד ,ןנימ"רב םעד וצ טּפוטשעג ןשטנעמ

 יעפָארּפ-סטעטיזרעװינוא ליס -- 1:861104 יד טביירש --- ןומה ןקיטרַא

 עויסערגָארּפ ייס ןוא ןדיי עקיטיײצרַאפ ייס ,ןטנעדוטס ייס ןוא ןוָאס

 ןופ ךשמ ןיא .ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ עקיבױלגשרעדנַא ןוא םירבח-טנביולג

 ,ןטנעדוטס יד ךַאװ-ןרע ןַא ןטלַאהעג תמ םייב ןבָאה געט עכעלטע יד

 "ןק186868 יד רעטײװ טכיײרשַאב -- נֹוצ םעד ןופ שארב;

 ןבָאװ טכלעוו ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןופ ןטנעדוטס ןעגנַאגעג ןענעז ---

 ןבָאה םיא ךָאנ ןוא ,רעדנעב-רעיורט טימ ץנַארק ןקיזיר ַא ןגָארטעג

 רבק םייב ,"ןרעדרא ןוא ןעגנונעכיײצּפָא ןרע ענייז ןגָארטעג םיריױטקַאד

 ,װָאסיושט רָאסעּפָארּפ ןוא יקסוװָאדָארב רעטקָאד טדערעג ןבָאה
 עמערַאװ רָאּפ ַא טגָאזעג טָאה '(322618 10209220942 יד ןליּפַא

 ךלעפשריה .פָארּפ ןופ היל ידק :םענעברָאטשרַאפ םעד ןגעוו רעטרעוו
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 "עקלעפַאב רעד ןופ גנוקילײטַאב רעקיצרַאה ַא ייב ןעמוקעגרָאפ זיא

 עג זיא רע דניירפ רעקידתמא סנעמעוו ,טנגוי עשימעדַאקַא יד ,גנור

 רעצנַאג רעד רעביא ןעלסקַא יד ףיוא ענמורט יד ןגָארטעג טָאה ,ןעוו

 -סיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד ..ור רעקיבייא ןייז ןופ טרָא םוצ זיב טָאטש

 רעכלעוו ,טײקמַאזסטעברַא רעכעלנייוועגרעסיוא רעד רַאפ דובכ ןופ קורד

 -רַאפ עסיורג ענייז רַאפ --- טקנַאדרַאפ ץלַא טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד

 רעכעלטפַאשנסיװ ןוא יירערעל ןופ טיבעג ןרעווש רעייז ַא ףיוא ןטסניד

 ,"גנוקיטעטַאב

 ןיא טָאה רעכלעוו ,ןדלעפשריה ןופ ןטסנידרַאפ עשיגָאגַאדעּפ יד;

 עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ןוא זירַאּפ ןיא טנרעלעג רָאי ןעצ רעביא ןופ ךשמ

 "ַאנווולג ַאלָאקש, רעד ןיא ,עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעד ןיא

 עטינעג ַא .טנַאקַאב טוג ןענעז ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ םעד ןיא ןוא

 ןקיטפנוקוצ םעד ןלייצרַאפ ריא ןגעוו ףרַאד טסילַאיצעּפס ַא ןופ רעדעפ

 -קָאד ערעזדנוא ןופ רוד ןגנוי םעד ןקידלושַאב טשינ לָאז ןעמ ידכ ,'ווד

 --- *.,טײקרַאבקנַאדמוא ןיא -- רעלעפ ןטסואימ עמַאס םעד ןיא םיריוט

 ןדלעפשריה ןגעוו גָאלָארקענ ריא *ַאקסװַאשרַאװ ַאטעזַאג; יד טקידנע

 "ןטז)ס; 60026תת7  םעד ןיא רימ ןעניפעג גָאלָארקענ ןעמערַאװ ַא
 טרעוו ןוא קיטכיוו םימעט ךס ַא בילוצ זיא טייקיטעט ןייז, ;(1876 13:5)

 דלעפשריה ר"ד טָאה שטנעמ סלַא ,ןטכַארטרַאפ ריא רעביא ךיז לָאז ןעמ

 ןוא גנורעפּפָאטסבלעז ןופ רעטסומ םענעטלעז ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ

 ,טיקטסעפ-רעטקַארַאכ

 ,טפַאשנסיװ יד טקורעגסיוארָאפ רע טָאה רעטקָאד רעטנרעלעג סלַא

 ןרעו טנָאמרעד טלעוװ רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד ןיא טעװ ןעמָאנ ןייז

 ןַא טזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ רע טָאה רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא .ביול טימ

 -ױטקָאד ערעזדנוא ןופ רוד רערעגנוי רעד .,לָאמקנעד ןטרעטישרעדמוא

 "נסיוו ןייז ןופ תודוסי יד סָאמ רעקידנטײדַאב ַא ןיא םיא טקנַאדרַאפ םיר

 -פַאהרעטסומ ַא ןעוועג רע זיא רעטָאפ-ןעילימַאפ ןוא רעגריב ַא .טפַאש

 -עלרעטָאפ ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה רָאסעּפָארּפ סלַא ןוא רעט

 ַא טימ טמעטָאעג ןבָאה סעיצקעל ענייז ,םידימלת ענייז וצ טּפַאשביל רעכו

 גרָאז ַא ןוא ןליוו ןקרַאטש ַא ןירעד ןעזעג טָאה ןעמ ןוא טייקטיירג-תונברק

 טימרעד ךיז ןלָאז סע זַא ןוא טרָאװ ןייז ןייטשרַאפ לָאז ןעמ זַא ,רַאפרעד
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 -רַאפ טלָאזעג טייצ רעד טימ םיא ןבָאה סָאװ ,עקיזָאד יד ןעמענרעביא
 ,"ןטערט

 ,הדבא רעסיורג רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש *יסָאלק, טפירשטייצ יד
 בוא, ,דלעפשריה ,פָארּפ ןופ טוט ןבילוצ ןלױּפ טַאהעג טָאה סע עכלעוו
 -ןסיוו רעד רַאפ ןעוועג בירקמ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא ןופ טױט רעד
 ,טעברַא ןייז ןופ תוריפ ענייש טזָאלעגרעביא ןוא ןבעל ץנַאג ןייז טפַאש
 ךס ַא רעבָא זומ --- דנַאל ןוא קלָאפ ןדעי רַאפ טסולרַאפ רעסיורג ַא זיא
 סָאװ ,םעד בילוצ זדנוא רַאפ טסולרַאפ רעד ןייז רערַאבליפ ןוא 'וערעווש
 -עגרעביא יירטעג ריא ןענעז ןוא טפַאשנסיװ יד ןביל סָאװ ,יד ןופ לָאצ יד
 ןדעי רעמ ןעמ טליפ רעבירעד ,עקידנטיידַאב טשינ ַא ךרע-יפל זיא ,ןבעג
 | ,"טסולרַאפ

 -רַאפ רימ ןעניפעג ןטייצ ענעי ןופ ןעגנוטייצ עשיניצידעמ יד ןיא
 ןטסנידרַאפ ענייז ןוא ןדלעפשריה .ּפָארּפ ןגעוו ןפורּפָא ךיוא ךעלדנעטש
 .טביירש (1876 ,21 ,רנ) .6:0260ג 14401344  ,טפַאשנסיװ רעד רַאפ
 -שריה .פָארּפ ןופ טסולרַאפ םעד רעביא ןרערט ןסיגרַאּפ רימ ןזומ טנייה;
 ,ןביירש ןעגנוטייצ ערעדנַא) יאמ ןט-6 םעד ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,דלעפ
 ּפַאלק רעטפַאהצרעמש ַא זיא סָאד ,(יאמ ןט-10 םעד ןעשעג זיא סָאד זַא
 -ָאטַאנַא רעד רַאפ רָאנ (טעטיזרעווינוא) לוש רעזדנוא רַאפ זיולב טשינ
 -ַאנַא ןופ עטכישעג רעד ןיא טעװ ןעמָאנ ןייז --- .טּפַאשנסיװ רעשימ
 םידימלת עכײרלָאצ ענייז ןופ ןוא ךעלברעטשמוא ןביילברַאפ עימָאט
 ,"ןרעו טנָאמרעד טײקרַאבקנַאד ןוא ץרא-ךרד טימ רע טעװ

 (1876. ץנ .ב) .266עסעת8 טפירשטייצ עשיניצידעמ ערעדנַא ןַא
 -עג טשינ טציא זיב טָאה יז יאמלה רעזעל עריא רַאפ ךיז טקידלושטנַא
 -נביײרשַאב ןופ רָאטקעסָארּפ רעד, .ןדלעפשריה ןופ עיפַארגָאיב יד טקורד
 -שריה ,ּפָארּפ ןופ גָאט ןטייווצ ןפיוא זיא יקסוװָאקשטַאלּפ עימָאטַאגַא רעקיד
 ,השקב ַא טימ ןעמוקעג -- 1060/ס/מ8 יד טביירש -- טױט סדלעפ
 סדלעפשריה .פָארּפ ןבײרשַאב סָאד ןבעגרעביא טשינ םענייק לָאז ןעמ זַא
 רעד רַאפ ןעקנַאדּפָא ךיז רע ליוװ םורַא ױזַא לייוו ,םיא רָאנ עיפַארגָאיב
 -רַאפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעמוקַאב טָאה רע עכלעוו ,גנודליבסיוא
 ןטלַאהעג טשינ טרָאװ ןייז רעבָא טָאה יקסווָאקשטַאלּפ ,"םענעברָאטש
 ,ןענישרעד טשינ גָאלָארקעג רעד זיא רעבירעד ןוא
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 -לעװ ,ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד רַאפ עיצַארטסוליא עקידנצנעלג סלַא
 -ניא רעד ןעניד ןעק ,דנַאלטור ןשירַאצ ןיא טלָאמעד טשרעהעג ןבָאה עכ

 ךיז טָאה סע .היול סדלעפשריה .ּפָארּפ טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,טנעדיצ
 -גייא ידּכ ,ןטנעדוטס יד ןבָאה םלוע תיב ןפיוא זַא ,םעד ןגעוו טלדנַאהעג

 "יצעג טָאה סָאװ ,טכַאמ יד .טייק ַא טעדליבעג ,גנונעדרָא יד ןטלַאהוצ
 ףיוא טַאטנעטַא ןַא ןעזרעד ןירעד טָאה ,הדירמ ןופ ןייש ןדעי 'וַאפ טרעט

 יקַארַאכ ױזַא זיא טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד .ײצילָאּפ רעד ןופ טכער יד

 -יא רעשידיי א ןיא ךעלטרעוו-טרָאװ םיא ןעגנערב רימ זַא ,שיטסירעט

 ;גנוצעזרעב

 .,זיירק-רעל רעװעשרַאװ ןופ רעעזפיוא

 .טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןכעלרעסייק ןופ רָאטקער רעה םוצ

 ןט'24 םעד טָאה ןזיײק"ןרַאדנַאשז רעװעשרַאו ןופ ףעש 'ה רעד

 -לעמ ַא טול זַא ,ןעוועג עידומ רימ 4861 רעמונ ןרעטנוא ,ינוי ןדנפיול

 רעסייק ןופ ןטנעדוטס יד ןבָאה ,דנַאל ןופ ףעש-טּפיוה רעה םעד גנוד |

 -שריה רָאסעּפָארּפ ןופ היוול רעד ייב ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןכעל

 עכעלטנפע יד ןרעטש ןיא טקילײטַאב ךיז ,י"ד לירּפַא ןט-20 םעד דלעפ

 -כרוד ןייז .םוקילבוּפ סָאד ןזָאלוצכרודַא טשינ ידכ ,טייק ַא קידנדליב ,ור

 קיטיונ זיא טפגוקוצ רעד ןיא זַא ,ןקירדסיוא ךיז טקיליװַאב טָאה טכיול

 יז ןלָאז טפנוקוצ רעד ןןיא ידכ ,ןטנעדוטס יד ןסולפניײאַאב וצ גנערטש

 רעד ןופ ןטכילפ יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ךעלריקליוו ןביולרעד טשינ ךיז

 | | | ,ײצילָאּפ

 טייקכיוה רעייא םעד ןגעוו ןכַאמ וצ טנַאקַאב דובכ םעד כָאה ךיא

 | .ןעגנונעדרָארַאפ עקיגנעהּפָא ךייא ןופ יד רַאפ

 ,רעטלַאװרַאפ-זיירק

 .רעטײל-עירַאלטצנַאק



 רעשינרוריכישיניצידעמ רעד ןיא
 עדַאקַא

 בָאה דלעפשריה קיוודול יצירואמ רָאסעּפָארּפ ןגעוו טעבױַא רעד ןיא

 רעד ןופ גנוטיײדַאב רעשיטילַאּפ רעסיורג רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ךיא

 ןיא עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעטעדנירגעג 1857 ראי ןיא

 רעד ןיא םורַא ץלַא ןעװ טייצ רעד ןיא; :בירשעג בָאה ךיא .עשרַאיו

 ןעו ,דנַאטשפױארעבמעװַאג םעד ךָאנ ןרָאװעג טקירדרעד ןוא טקיטש

 -ןועריר יד ןוא טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טעמּכ טָאה ןבעל עשיטילָאּפ סָאד

 סָאד זיא -- עיצַארגימע רעד ףיוא ןעגופעג ךיז ןבָאה ןטנעמעלע ערעקיד

 רעקימורַא רעד ןיא לַארטש רעקיטכיל א ןעוועג טימעדַאקַא יד ןענעפע

 שממ ןעוועג ןטייצ ענעי ןיא זיא עימעדַאקַא עקיזָאד יז ,"שינרעטצניפ

 -וטקָאד דנַאל ןיא טלשפעגסיוא ןבָאה סע תמחמ טייקידנעווטיונסגבעל א

 "שיניצידעמ םעד ףיוא ןנָאלשעגּפָא קירעיררט ךיז טָאה סָאד ןוא םיר

 ,דנַאל ןופ בצמ ןשינעיגיה

 ןלושכיוח ערעדנַא סָאװ ,טכער עבלעז יד טָאהעג טָאה עימעדַאקַא יד

 ןוא רעדילגטימדרע ןרינימָאנ וצ טכערד טָאהעג טָאה יז ,דנַאלסור ןיא

 ןוא רוזנעצ ענענייא ןַא טָאהעג טָאה יז ,ןטנעדנַאּפסערָאק רעדילגטימ

 ,ןדנַאטשנגעק ענעדישרַאפ לָאצ ןָא דנַאלסיױוא ןופ ןריפוצנײרַא טכער סָאדז

 םעד ןופ גנוריפנָא רעטשימעג ַא רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה עימעדַאקַא יד

 ןשיסור םעד ןופ ,ןלױּפ ךיירגיניק ןופ (רעטלַאהטַאטש) קינטסעימַאנ

 -גסיוו רעוװעשראוו ןופ רָאטַארוק םעד ןופ ךיוא יוװ ,רעטסיגימ-סגנודלינ

 רעד טימ טריפעגנָא טָאה ןגָארפ עכעלטפַאשנגסיוװ ןיא .זיירק ןפעלטפאש

 -לַאװרַאפ ַא -- עכעלטפַאשטריוװ ןיא ,ץנערעפנַאק - ,ג .א ,ד עימעדַאקַא

 -עשרפ רעד ןעועג זיא עימעדַאקַא רעד ןופ רעטייל רעטקעריד רעד .גנוט

 רעד ןופ ןטעברַא יד ןיא ןה ץיזרָאפ םעד טריפעג טָאה רעכלעוו ,טנעדיז

 ,גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןופ ןה ,ץנערעפנַאק

 עכטלטפַאשנסיװ .ןלייטרַאפ וצ טכער טאהעג טָאה עימעדַאקַא יד

 רעקידעמ) עכעלטמַאשיניצידעמ ווא עש יני צי ד ע מ ונייהד ןדַאדג

 ןךיי
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 ,עיגרוריכ ןופ ןוא ןיצידעמ ןופ רעטקָאד ,רעטקָאד-ןיצידעמ = ,(162212)
 רָאטקעּפסניא ,רעשוקַא-טָאטש ,רעטקָאד-טָאטש ,טַאיװָאּפ ןופ רעטקָאד
 סָאד טַאהעג עימעדַאקַא יד ךָאנ טָאה םעד רעסיוא .(טמַא-ןשיניצידעמ ןופ
 -ידעמ ץוחַא .ןעמַאבייה ןוא ןטסיטנעד ןופ ןסודַארג ןבעגוצסױרַא טכער
 ןופ ןלײטרַאפ סָאד טרעהעג עימעדַאקַא רעד וצ טָאה ןסודַארג עשיניצ
 ,רָאזיװָארּפ ,רעקײטּפַא-ספליהעג ,לשמל ,יװ ,ןסודַארג עשיטוװעצַאמרַאפ
 ,עיצַאמרַאפ-רעטסיגַאמ

 טָאה טשרע םוצ .טרָאציז ריא ןטיבעג רדסכ טָאה עימעדַאקַא יד

 -עג רעירפ ךיז ןבָאה סע ווו ,72 'מונ ַאקציאוזעי ףיוא ןענופעג ךיז יז

 -סיזקע עימעדַאקַא רעד רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןלוש עשיניצידעמ יד ןענופ

 "עג ןגָארטעגרעבירַא עימעדַאקַא יד זיא רעטעּפש .עשרַאװ ןיא טריט

 -רַאװ רעד טנייה ךיז טניפעג סע ווו ,יקסוװָארעימיזַאק ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװ

 ירא זיא עימעדַאקַא יד ןיהוװ טרָא עטירד סָאד .טעטיזרעווינוא רעוועש

 "עיינ ףיוא טנייה) ןצישַאטס ןופ ץַאלַאּפ רעד זיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעג

 ,(טלעוו

 ןבָאה עימעדַאקַא רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא םידומיל יד

 "ירד ַא ףיוא ןוא סרוק-סגנוטיירגוצ ןקירָאייייװצ ַא ףיוא טלייטעג ךיז

 -בלַאה 2 ףיױא טלייטעג ךיז טָאה סרוק רעדעי .םידומיל ןופ סרוק ןקירָאי

 טרעדָאפעג ךיז טָאה עימעדַאקַא רעד ןיא ןרעו וצ ןעמונעגנָא ידכ .ןרָאי

 ןלוש טקידנעעג טשינ ןבָאה סָאװ ,םידימלת .עיזַאנמיג ַא ןקידנע סָאד

 ,דנַאטשנגעק םעד ןופ ןעמַאזקע ןַא ןבעגּפָא טזומעג ןבָאה ,ןייטאל ןיא

 רַאפ .עכיוה גונעג ןעוועג ןטייצ ענעי ףיוא יו ןענעז ןלָאצּפָא יד

 - 100 גרוריכ-רעקידעמ ַא רַאפ ,,לז 200 רעטקָאד-ןיצידעמ ַא ןופ דָארג םעד

 רַאפ ,.לז 70 רעשוקַא ןַא רַאפ ,,לז 160 (166262) רעקידעמ ַא רַאֿפ ,,לז

 ,וײזַאא ,לז 40 טסיטנעד ַא

 ,קיטעט ןעװעג זיא עימעדַאקַא יד סָאװ ,רָאי 5 יד ןופ ךשמ ןיא

 -ַאמרַאפ םעד ,רערעהוצ 4123 טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טכוזַאב ןבָאה

 וצ ןייק ןעוועג טשינ זיא ןטנעװלָאסבַא לָאצ יד .רערעהוצ 184 ןשיטוועצ

 ןטימ ןטנעװלָאסבַא 10 עימעדַאקַא יד טקידנעעג ןבָאה לכה-ךסכ .עסיורג

 ןיש זיא רעסערג .(1642:2) רעקידעמ לוטיט ןטימ 19 ,רעטקָאד לוטיט

 2 ונייהד) ןעמאבייה ןוא ןפליהעג ערעייז ,סרעקײטּפַא לָאצ יד ןעוועג
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 -ספליהעג 40 ,עיצַאמרַאפ ןופ ןרָאזיװָארּפ 22 ,עיצַאמרַאפ ןופ טרעטסיגַאמ
 .(ןעמאבייה 100 ןוא רעקיײטּפַא

 טימ ןענעקַאב ךיז רימ ןלעװ תועידי ענײמעגלַא עקיזָאד יד ךָאנ
 .עימעדַאקַא רעד ןופ רערעהוצ עשידיי יד

 רעשינרוריכישיניצידעמ רעד ןופ רערעהוצ עשידיי יד ןופ המישר
 עשרַאװ ןיא עימעדַאקַא

 עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- ,קיוודול ןייטשנרעב 1

 טנרעלעג רעירפ ךיז טָאה רע .רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא 1857/8 רָאי ןיא

 ,1859 רָאי ןיא ןטָארטעגסױרַא ,עיזַאנמיגילַאער רעװעשרַאװ רעד ןיא

 ןופ טמַאטש .טעטירעװינוא ןשיסור ַא ןיא ןביירשרַאפ ךיז טלָאזעג

 | ,עשרַאוװ

 רָאי ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- קחצי וואקליצ 2

 ,שינרעבוג רעקצַאלּפ ,טַאיװַאּפ רעװַאלמ ,ןושזעיב ןופ טמַאטש ,0

 ,לוש'רעניבכַאר רעד ןיא רערעל סלַא טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה ןרעטלע יד

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- (השמ) ץירָאמ ןויצ = 3

 "רעשט ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא 1858/9 רָאי

 םענעגײא ןופ ןטערטעגסױרַא רָאי עבלעז סָאד ןוא עיזַאנמיג רעווָאגינ

 ,בוג רענוװַאק ,טַאיװַאּפ רענעיסָאר ,ילָאקָאטריק ףרָאד ןופ טמַאטש ,ןליוו

 ,רָאװדיװַאנ ןיא טניוװעג ןבָאה ןרעטלע יד

 עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- (שַאילע) שוילוי ןויצ 4

 רעירפ טנרעלעג ךיז טָאה רע .רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא 1858/9 רָאי ןיא

 ןופ רָאי עבלעז סָאד ןטָארטעגסױרַא ןוא עיזַאנמיג רעווָאגינרעשט ןיא

 -ווָאק ,טַאיװָאּפ רענעיסָאר ,ילָאקָאטריק ףרָאד ןופ טמַאטש .ןליוו םענעגייא

 ,עינרעבוג רענ

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- קיוודול ןַאמרעמיצ 5

 ראו ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא 1859/60 רָאי

 ,רעקידעמ סלַא ,?ַאנווולג ַאלָאקש, יד טקידנעעג .עיזַאנמיגילַאער רעוועש

 .לוש-רעניבַאר רעד ןיא רערעל סלַא טקיטפעשַאב ךיז ןכָאה ןרעטלע יד

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- ןועמש שטיװָאקנַאד 6
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 יּפעשַאב ךיז טָאה רעטומ יד .ווָאּכָאטסנעשט ןופ טמַאטש ,1859/60 רָאי

 | ,םַאבייה סלַא טקיט

 ףָאי ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- בקעי ןאבע 7

 -ווָאק ןיא טנרעלעג ךיז רע טָאה רעירפ .רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא 7/8

 ןטָארטשגסױרַא ,עימעדַאקַא רעשיניצידעמ רעגרוברעטעּפ ןוא עיזאגמיג רענ

 ךיז טָאה רעטָאפ רעד .טַאמילק םעד הביס טלַא קידנבעגנָא ,1858 ןיא

 ,טנַאקיזומ סלַא טקיטפעשַאב

 -ַאקַא רעד ןיא ןביושרַאֿפ ךיז -- רעדנַאסקעלַא ןייטשלעדע .8

 -ַאקש , רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז 1862 רָאי ןיא ,1859/60 רָאי ןיא עימעד

 -ןיצידעמ ןעװעג זיא עטַאט רעד .עשומָאל ןופ טמַאטש ,*ַאנוװולג ַאל

 | ,עשזמָאל ןיא רעטקָאד

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- דרַאנרעב ןַאמדלָאג 9

 טַאװירּפ טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 18 קידנעייז טלַא ,1859/60 רָאי

 ,לוש-רעניבַאר רעד ןיא רערעל ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .,(לוש רעניבַאר)

 -ַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- לארשי רעזייל לעבָאסדלָאג 0

 ןיא טגרעלעג ךיז רעירפ ,רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא 1858/59 ןיא עימעד

 -ידעמ סלָא 1864 רָאי ןיא טקידנעעג .עיזָאנמיג-לַאער רעװעשרַאװ רעד

 -ַאפ רעד ,עשרַאװ ןופ טמַאטש ."ַאנוװולג ַאלָאקש; רעד ןיא רעטקַאד-ןיצ

 ,לוש"רעניבַאר רעד ןיא רערעל ןעוועג זיא רעט
 עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- סוקרַאמ לעבָאסדלָא 1

 ַאלָאקש, רעד ןיא ןביושרַאפ ךיז 1862 רָאי ןיא .1859/60 רָאי ןיא

 רעטָאפ רעד .1868 ןיא (164220 רעקידעמ סלַא טקידנעעג ןוא *ַאנווולג

 .לוש-רעניבַאר רעד ןיא רערעל ןעוועג זיא

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- בקעי רעלטפעה 2

 -סיײרַא ,טַאװירּפ טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 19 קידנעייז טלַא ,9

 | ,1860 רָאי ןיא ןטָארטעג

 רָאי ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- לּפָאק ץרעה 3

 ,אנטוק ןיא רחוס ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד ,0

 רעד ןיא ןבירשרַאֿפ ךיז -- ,(ןַאילימיסקַאמ) סאנאמ ץרעשה 4

 'רעניבַאר רעד ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ ,60//1859 רָאי ןיא עימעדַאקא

 "עג --- ?ַאנוװולג ַאלָאקש; רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז 1862 רָאי ןיא ,לוש

 ,רעטקָאד-ןיצידעמ סלַא טקידנע



 289 עט פיש עג ןעל טיפ ַאק

 -ַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- 'וַאלכינאטס קיטשמארק 5
 ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 17 קידנעייז טלַא ,1859/60 ןיא עימעד
 רערעל ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .עיזַאנמיג רעלַאינרעבוג רעװעשרַאװ רעד
 ,לוש-רעניבַאר רעד ןיא

 עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאּפ ךיז --- (ןָאעל) בייל ןַאהַאק 6
 רעלעװַאש ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 21 קידנעייז טלַא 1859/60 ןיא
 ,"ַאנוולג ַאלָאקש, רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז 1802 רָאי ןיא .עיזַאנמיג
 ןַאבנזיא רעטַאװירּפ רעד ןופ רעטלַאהכוב ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- דלָאנרַא דניקבעיל 7
 עשרַאװ ןיא לוש עווָאטַאיװָאּפ עקיסַאלק-5 יד טקידנעעג .1859/600 רָאי
 רעקידעמ סלַא *ַאנווולג ַאלָאקש , רעד ןיא טקידנערַאפ 7 רָאי ןיא ןוא
 ַא רעטומ יד ןוא רעטלַאהכוב ַא ןעװעג זיא רעטָאפ רעד .(.1616217)
 .עטרחופ

 -ַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- השמ רעדָא ,בקעי קַאװָאנ .8
 .לוש-סגנוריגער רעד ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ ,1857/8 רָאי ןיא עימעד
 -ידעמ סלַא עשרַאװ ןיא עימעדַאקַא עשיגרוריכ-שיניצידעמ יד טקידנעעג
 | .(164812) רעק

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- ןועמש רעגטרָאּפ ,9
 -ינוא רעטַאּפרָאד םעד טכוזַאב רעירפ .רָאי 22 קידנעייז טלַא ,8
 רעטָאפ רעד .רעקידעמ סלַא "אנווולג ַאלָאקש, יד טקידנעעג .טעטיזרעוו
 ,רחוס-עידליג ַא ןעוועג זיא

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- ףעזוי יקסנַאנזָאּפ 0
 -עכעה רעד ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא 857/8
 -וא רעוועיק ןפיוא ןבירשרַאפ ךיז 1859 ןיא ,שילַאק ןיא לושילַאער רער
 .שילַאק ןופ טמַאטשעג ,1868 רָאי ןיא טקידנעעג ןוא סעטיזרעווינ

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- לאכימ רענייר 1 |
 -ינוא רעטַאּפרָאד םעד טכוזַאב רעירפ .רָאי 21 ןופ רעטלע ןיא 8/9
 ,ןילבול ןופ טמַאטשעג ,טעטיזרעוו

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- קירנעה רָאטַאנעס ,22
 -עג .טַאװירּפ טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא 0
 ,קסאל ןופ טמַאטש

 עימעדָאקַא רעד ןיא ןבירשרָאפ ךיז --- דרָאנרעב רעצנאָש
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 -רטעיּפ ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא 1859/60 ןיא

 "ַאנווולג ַאלָאקש; רעד ןיא 1867 רָאי ןיא טקידנעעג .עיזַאנמיג רעוװָאק

 ,טַאיװָאּפ רעצינּפָאטס-װאשטניּפ ןופ טמַאטשעג ,(164412) רעקידעמ סלַא

 .עשרַאװ ןיא גרוריכ ַא ןעוועג זיא ףלָאװ רעטָאפ רעד .עינרעבוג רעמעדאר

 -ַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- ןַאילימיסקַאמ טכילשנוא 4
 ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא 1859/60 ןיא עימעד

 "ףשביירש-לקניװ ַא ןעועג זיא רעטָאפ רעד .לושירעניבַאר רעד

 | .(ןכ18812  ןכעץטט21מ )

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז -- ןָאעל שיפנעגַאװ .5

 ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .לוש-רעניבַאר יד טכוזַאב רעירפ .1859/60 רָאי

 ,רעדניבנייא ןַא

 עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- דלָאּפָאעל טילבנעצייוו .6

 "עה רעד ןיא טנרעלעג ךיז רעירפ .רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא 1858/9 ןיא

 רָאי ןיא ?ַאנוװלג ַאלָאקש, יד טקידנעעג .ץלעק ןופ לושילַאער רערעכ

 .רעטלַאהכוב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .(1612:2) רעקידעמ סלַא 4

 עימעדַאקַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז --- רעדנַאסקעלַא ץרעה 7

 .םיא ןעיירפַאב ןגעו טדנעוװעג ךיז רָאי עבלעז סָאד ,1857/8 רָאי ןיא

 .(16812) רעקידעמ סלַא "ַאנווולג ַאלָאקש,, יד טקידנעעג 1867 רָאי ןיא

 רערעהוצ עשידיי יד טימ זדנוא טנעקַאב המישר עטכַארבעג יד

 ןעועג עימעדַאקַא רעד ףױא ןענעז ןעעז רימ יוװ .עימעדַאקַא רעד ןופ

 ה"ד רערעהוצ 413 לָאצ רעניײמעגלַא רעד ףיוא ןדיי 27 ןבירשרַאפ

?0 *) | 

 ָארּפ רעד ןופ בור סָאד טמַאטשעג ןבָאה ןדיי ענעבירשרַאפ 27 יד

 ןיא רערעל ןופ ןיז ןעוועג ןענעז ייז ןופ 6 :ץנעגילעטניא רעלענָאיסעּפ

 ,ןַאמדלָאג ,ןַאמרעמיצ ,ווָאקליצ) לוש-רעניבַאר רעטמירַאב טלָאמעד רעד

 יקָאד ןופ ןיז ןעװעג ןענעז ייווצ ,(קיטשמַארק ןוא סלעבָאסדלָאג עדייב

 יירד ,(טכילשנוא) רעביירשלקניוו ןייא ,(רעצנַאש ,ןייטשלעדע) םיריוט

 ןעװעג ןענעז םירחוס ,(דניקעביל ,ןאהאק ,טילבנעצייוו)) סרעטלַאהכוב

 "יה ןיא ןוא (שיפנעגַאװ) רעדניבנייא ןייא ,(רענטרָאּפ ,ץרעה) ייווצ

 טָאה ריא רעסיוא ,גנולײטּפָא עשיניצידעמ יד זיולב טכַא ןיא ָאד ןעמענ רימ (6
 ױצ 84 טריװלַאסבַא ןבָאה סע עכלעװ ,גנולייטּפָא עשיטװעצַאמרַאפ ַא טריטסיזקע ךאנ
 .ןעמונעגפיוא טשינ טעטלוקַאֿפ םעד ףיוא ןעמ טָאה ןדיי .רערעה
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 ןרעטלע יד ןופ עיסעפָארּפ יד זיא עקירעביא יד ייב ,(שטיװָאקנַאד) םאב

 ןרעטלע טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד טָאה ןעעז רימ יוװ .ןבעגעגנָא טשינ

 רעד זיא עשיטסירעטקַארַאכ עמַאס סָאד .ץנעגילעטניא רעד וצ טרעהעג

 סיױא ןכַאמ עכלעוו ,לושירעניבַאר רעד ןופ רערעל ןופ ליײטנָא רעסיודו

 .ןרעטלע עלַא ןופ לטרעפ ַא טעמכ

 -עד םעד ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה רערעל עקיזָאד יד
 רעגערט יד ןעוועג ןענעז ייז ,הליהק רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןקיטלָאמ
 -כיוו יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןעעדיא עויסערגָארּפ ןופ
 ןעוועג קפס ןָא זיא רערעל עקיזָאד יד ןשיוװצ טייקכעלנעזרעּפ עטסקיט
 ןעועג זיא רעכלעװ ,ק י ט ש מ ַא ר ק ק ח צ י רעקידערּפ רעד
 טָאה רע .לוש-רעניבַאר רעד ןיא רערעל קיטיײצכיילג ןוא טנעװלָאסבַא ןַא

 -ימיסַא ןופ רעגנעהנָא ןַא סלַא .עיגילער ןוא דומלת טנרעלעג טרָאד
 ןופ םידימלת יד ןשיװצ ןטײרּפשרַאפ וצ טבערטשעג רע טָאה עיצַאל
 טָאה טייקיטעט ןייז .עיצַאזינָאלַאּפ ןופ קנַאדעג םעד לוש"-רעניבַאר רעד
 ךיוא טָאה רע טרעיינ ,לוש-רעניבַאר רעד וצ טצענערגַאב טשינ רעבָא רע
 -רעניבַאר רעד ןופ לַאקָאל ןיא לוש עניילק ַא טעדנירגעג 1852 רָאי ןיא
 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה טרָאד .לוש עשיליוּפ ג"א יד לוש
 רעשילוּפ רעד ןיא תושרד ןטלַאהעג ןדיי עשילױּפ יד ןופ עטכישעג/

 ,קורד ןיא ןענישרעד רעטעּפש ןענעז סָאװ ,תושרד ענייז ןיא .ךַארּפש
 -ּפַא ןבערטש ןפרַאד ןדיי יד, זַא ,קנַאדעג םעד טריזירַאלוּפָאּפ רע טָאה
 ,דנַאל ןייא ןופ רעניווונייא יד ּפָא ןלייט סָאװ ,ןדישרעטנוא עלַא ןפַאשוצ
 -רָאי ליפיוזַא ןופ ךשמ ןיא ןענעז סָאװ ,דנַאלרעטָאפ ןייא ןופ רעדניק יד
 ,(**טליײײטעגרעדנַאנופ ןעוועג רעטרעדנוה

 ,עימעדַאקַא רעד ןופ רערעהוצ ַא ,ןַאמדלָאג ןופ רעטָאפ רעד ךיוא
 ןעוועג זיא רעטָאפ סנַאמדלָאג .לוש-רעניבַאר רעד ןופ רערעל ןעוועג זיא
 עכלעוו ,ןפורפיוא עשיאערבעה יד טריגַאדער טָאה רע .רעקורד רעטעּפש
 ,דנַאטשפױא-רַאונַאי םעד ןופ טייצ רעד ןיא ןענישרעד ןענעז

 ןייק טשינ רימ ןבָאה לוש-רעניבַאר רעד ןופ רערעל ערעדנַא יד ןגעוו

 םעד ןוא סלעזיימ בר ןטימ ןעמַאזוצ 1861 רַאי ןיא ךיז טָאה קיטשמארק 8
 ןיא רע .סעיצַאטסעפינַאמ עשיסוריטנַא יד ןיא טקילײטַאב ווארטסאי ר"ד רעקידערּפ
 טקישרָאפ רע זיא 1802 רָאי ןיא .גנוטסעפ רָאי ַָא היֹוא ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ רַאטרעד
 ,ריַביִס ןייק ןרָאװעג
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 ויא ןרהא השמ רעטָאפ סווָאקליצ זַא ,זיולב ןסייוו רימ .תועידי עיזנעג

 ,דומלת ןופ רערעל ןעוועג

 ינָאטנַא לושרעניבַאר רעד ןופ רָאטקעריד םעד ןופ ןעמָאנ רעד |

 רימ זַא ,גונעג ןענעז קיטשמַארק קחצי ןופ ןעמָאנ רעד ןוא םיובנזייא

 -ַארעּפמעט רעשיטָאירטַאּפ רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןפַאש ןענעק ךיז ןלָאז

 עסייה עקיזָאד יד קנַאדַא םידומל יד ןשיוצ טשרעהעג טָאה סָאװ ,וומ

 יד ןופ גנוקילײטַאב עקידנטײדַאב יד .,עיצַאלימיסַא ןופ רעפמעקרָאפ

 םעד ןיא לושירעניבַאר רעד ןופ ןטנעװלַאסבַא יד ,ןטנעדוטס עשידיי

 ןכלעוו ןיא ,טסייג םעד רַאפ טַאטסעטַא רעטסעב רעד זיא ,דנַאטשפיוא

 ,לוׂש רעקיזָאד רעד ןופ םידימלת יד ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז סע

 יד ֹוצ םוא ךיז רימ ןרעק ןעגנוקרעמַאב ענײמעגלַא עקיזָאד יד ךָאנ

 -ליב רעייז ןעמוקַאב ייז ןבָאה ווו ,עימעדַאקַא רעד ןופ רערעהוצ עשידיי

 -ַאב רעירפ ןבָאה ייז לוש ַארַאפ סָאװ רימ ןסייוו עלַא ןגעוו טשינ ?גנוז

 ןשיװצ טרָא עטשרע סָאד .תועידי רימ ןבָאה טייהרעמ רעד ןגעוו ,טכוז

 ןבעגעג טשינ טָאה יז םגה ,לוש-רעניבַאר יד טמענרַאפ ןלוש עטכוזַאב יד

 ןטקַא יד ןיא .עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמוקוצנָא טייקכעלגעמ ןייק טקעריז
 -ַאװירּפ סלַא טנכײצַאב לוש:-רעניכַאר רעד ןיא גנודליב יד עקַאט טרעוו

 זיא רעטָאפ ןייז) ןַאמדלָאג ןעגנַאגעג ןענעז לוש-רעניבַאר רעד ןיא .עט

 ,שיפנעגַאװ ןָאעל ,ץרעה סאנאמ ,(לוש רעקיזָאד רעד ןיא רערעל ןעוועג

 גנונעכיײצַאב יד זַא ,ןייז רעשמ ךיז ףרַאד ןעמ ,טכילשנוא ןַאילימיסקַאמ

 ןענַאטשרַאפ ףרַאד ןרָאטַאנעס ייב ןוא ןרעלטפעה ייב ?גנודליב עטַאוװירּפ,

 .ױזַא עקַאט סע זיא ןלַאפ ערעדנַא ןיא לייוו ,לוש-רעניבַאר סלַא ןרעוו

 זיא סע רעטָאּפ סנעמעוו ,ווָאקליצ זַא ,ןייז רעשמ ךיוא ךיז ןָאק ןעמ

 וװ טשינ ןסייוו רימ ןכלעוו ןגעוו ,לוש-רעניבַאר רעד ןיא רערעל ןעוועז
 ןעמַאזוצ .לושירעניבַאר יד טכוזַאב ךיוא טָאה ,טרידוטש רעירפ טָאה 'וע

 -ַאר יד טקידנעעג עימעדַאקַא רעד ןופ רערעהוצ עשידיי 7 ָאזלַא ןבָאה

 עקירעביא יד ,ףניפ טכוזַאב ןבָאה עיזַאנמיג רעװעשרַאװ יד ,לוש-רעניב

 ,שילָאק ןיא) ןלושלטימ רעצניװָארּפ טכוזַאב רעירפ ןבָאה רערעהוצ

 .(ץלעק ןוא וװָאקרטעיּפ

 -ַאקַא רעד ןופ רערעהוצ עשידיי 27 יד ןופ ןעידוטש יד ךייש סָאװ

 -ָאװצ עקידרעטייו יד ףירגָאב לקיטש ַָא םעד ןגעוו זדנוא טיג עימעד

 | ;גנולעטשנעמ
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 -- רענייא זיולב טָאה טקידנעעג זַא ,ןעז וצ זיא עלעבַאט רעד ןופ

 ןופ ןטנעװלָאסבַא 29 ןופ לָאצ רענײמעגלַא רעד ףיוא -- בקעי קַאוװָאנ

 ,עימעדַאקַא רעד

 ןרָאװעג טפַאשעגּפָא עימעדַאקַא יד 1862 רָאי ןיא זיא טסוװַאב יו

 -לעוו ןיא ,"ַאנווולג ַאלָאקש , יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טרָא ויא ףיוא ןוא

 27 יד ןופ .טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ ַא ךיוא טריטסיזקע טָאה סע רעכ

 ןבָאה ייז ןופ ,14 *ַאנווולג ַאלָאקש ,, רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה רערעהוצ

 -יא ןבָאה 6 עקירעביא יד ,רעקידעמ רעדָא םיריוטקָאד סלַא טקידנעעג 8

 ליײטנָא) םימעט עשיטילָאּפ בילוצ רקיע רעד םוידוטש רעייז ןסירעגרעב

 ,(א"א ריביס ףיוא גנוקישרַאפ ,דנַאטשפיוא ןיא

 .עגסױרַא לייט ַא ,עימעדַאקַא רעד ןופ ןטערטעגסױרַא ןענעז ףניפ |

 ךיז ןלעװ סָאד טירטסױרַא רעייז ןופ הביס סלַא ןבעגעגנָא טָאה ענעטערט

 ,(יקסנַאנזָאּפ ,ןייטשנרעב) ןלושכיוה עשיסור ןיא ןגָארטרעבירַא

 -סיוא טקידנעעג ןבָאה עימעדַאקַא רעד ןוֿפ רערעהוצ יד ןופ ייווצ

 רעוועיק םעד) סַאנַאמ ץרעה ןוא ףעזוי יקסנַאנזָאּפ :ןלושכיוה עשידנטל

 ערעדנַא ףיוא ןגָארטעגרעביא ךיז ןבָאה רערעהוצ ייווצ ,(טעטיזרעווינוא

 יירוי ןפיוא ןַאמדלָאג ןוא ןשיּפָאזָאליפ ןפיוא שטיװָאקנַאד ;ןטעטלוקַאפ

 ,וָאקליצ .י רערעהוצ 4 טימ ןעשעג זיא סָאװ .,ןוויטַארטסינימדַא-שיד

 .טשינ רימ ןסייוו רענייר ןוא קיטשמארק ,לּפָאק ץרעה

 ןופ לײטנָא רעקידנטײדַאב רעד ןרעוו טנָאמרעד ָאד ךָאנ ףרַאד סע

 עשירעדנעטשפיוא-רַאפ יד ןיא עימעדַאקַא רעד ןופ רערעהוצ עשידיי יד

 . ןיא סע סָאװ ןגעװ ,אפוג דנַאטשפיוא ןיא ךיוא יו ,סעיצַאטסעפינַאמ

 ַעשידיי ןופ לײטנָא םעד ןגעוו ןעלקיטרַא יד ןיא דייר ַא ןעוועג ןיוש

 ,דנַאטשפיוא ןיא םיריוטקָאד

 דנַאטשּפיױא ןיא עטקילײטַאב ,עימעדַאקַא רעד ןופ רערעהוצ עשידיי

 ,ןָאעל לעבָאסדלָאג ,4 ,ןַאמדלָאג ,3 ,ןייטשלעדע .,2 ,שטיװָאקנַאד 1

 -נוא ,9 ,רָאטַאנעס .8 ,קַאװָאנ .7 ,רענטרָאּפ ,6 ,סוקרַאמ לעבָאסדלָאג 5

 ,טילבנעצייוו 11 ,שיפנעגַאװ ,10 ,טכילש

 -ַאקַא רעד ןופ רערעהוצ עשידיי 27 ףיוא עטקילײטַאב 11 רעפיצ יד

 "טש יד ןופ קורדסיוא ןַא זיא יז ןוא עקידנטיײדַאב ץנַאג ַא זיא עימעד

 רעד ייב ןוא ללכב טנגוי רעשידיי רעד ייב טרינימָאד ןבָאה סָאװ ,ןעגנומ

 ,טרפב רעשימעדַאקַא



 רנַאמשפױא ןיא רעקידעמ עשידיי
 1803 רָאי ןופ

 ןופ דנַאטשפיוא ןיא ןדיי יד ןופ ליײטנָא םעד רעביא ןעגנושרָאפ יד

 עלעכיב םעניילק םעד ךָאנ .ךעלעקיוו יד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג 1863 רָאי

 -ַאב ןדיי ןופ ןעמענ לטניב ַא טכַארבעג טָאה רעכלעוו ,ןיוורעמ ר"ד ןופ

 -םיוא ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא יקצַאש ר"ד טָאה ,דנַאטשפיוא ןיא עטקיליײט

 ןוא דנַאטשפױא ןיא לײטנָא ןשידי םעד ןופ םיטרּפ עסיוועג טרעלקעג

 ןיא עטקילײטַאב ןופ ןעמענ עײנ טימ תועידי ערעזדנוא טרעכיײרַאב

 טָאה קנערפ .נ .ע רעקירָאטסיה רענעברָאטשרַאפ רעד ךיוא ,דנַאטשפיוא

 וצ יקסלָאּפָאלעיװ ףַארגקרַאמ םענופ גנואיצַאב יד טרעלקעגפיוא לסיבַא

 טעברַא יד טָאה גנוטיײדַאב עקיטכיוו ַא ,דנַאטשפיױא םעד ברע ןדיי יד

 רעטקורדעג רעכייר ַא ןופ דוסי ןפיוא טָאה רעכלעוו ,רעבלעג .נ ר"ד ןופ

 עשידנעלסיוא יד ןופ ןטכירַאב יד ןופ ךמס ןפיוא ךיוא יװ ,רוטַארעטיל

 ג"א שטיד ןיא טעברַא עכעלריפסיוא ןַא ןבירשעגנָא ױעטּפַאשטָאב
 6 }ןט06מ טמ4 061 ק01מ19006 ,401808מ0 1803 | 1866 (707064 טמ4

3 (617219 1. | 

 ךָאנ רעבָא זיא ןטעברַא ערעדנַא ןוא עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןיא לײטנָא ןשידיי םעד ןגעו טעברַא עקידנּפעשסיױא ןייק ןַארַאפ טשינ

 ןגעוו ,דנַאטשפױא םעד ברע עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו ,דנַאטשפיוא

 ,המודכו דנַאטשפיוא םוצ ןדיי ייב ןּפורג ענעדישרַאפ ןופ גנואיצַאב ועד

 "עמ ןוא םיריוטקַאד עשידיי יד ןגעוו ןביירש וצ רעווש ךיוא זיא אליממ

 -עגסיוא קירעהעג טשינ ךָאנ זיא סע ןמז לכ .דנַאטשפיוא ןיא רעקיד

 טשינ זיא דנַאטשפיוא ןיא לײטנָא ןשידיי םעד ןופ טײקצנַאג יד טשרָאֿפ

 זיולב רעבירעד ןענָאק סע .ןלייט ערעדנוזַאב יד ןגעוו ןביירש וצ טכייל
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 -סיוא עטסעפ ןייק טשינ רעבָא ,ןעגנוקרעמַאב ענײמענלַא ןרעוו טכַאמעג

 .ןרימ

 -ױטקָאד עשידיי יד ןופ לײטנָא רעד זיא ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו

 -ייוו ,רעוויטקַא ןַא רעייז ןעוועג דנַאטשפיוא םעד ןיא רעקידעמ ןוא םיר

 -ַאמרַאפ ןוא רעקידעמ ,םירױטקָאד 24 ןופ ןעמענ טכַארבעג ןרעו רעט

 םיריױטקַָאד עשילױוּפ 200 ךרע ןַא ןגעוו רימ ןסייוו ללכב תעשב ןטוועצ

 סיורג יװ טסוװַאב טשינ זדנוא זיא סע .,דנַאטשפיױא ןיא עטקילײטַאנ

 -ײמעגלַא רעד ןשיוװצ םירױטקָאד עשידיי טנעצָארּפ רעד ןעוועג זיא סע

 -ָארּפ 10 זיא יצ ןגָאז וצ רעווש זדנוא זיא רעבירעד ,םיריוטקָאד לָאצ רענ

 ,קיגיײװ יצ ךס ַא לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ םיריוטקָאד עשידיי טנעצ

 ןגעוו תודע טגָאז יז זַא ןוא ענייש ץנַאג ַא זיא רעפיצ יד זַא ,טכוד רימ

 ייברעד .םיריױטקָאד עשידיי יד ןופ ןעגנומיטש עשיטָאירטַאּפ קרַאטש

 -סיוא ןייק טשינ טייוו ךָאנ זיא רעפיצ יד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאדז

 עשילױּפ יד ןופ לײטנָא םעד רעביא ןעגנושרָאפ יד תעשב .,עטּפעשעג

 יד -- טקורעגסיוארָאפ טייוו רעייז ןענעז דנַאטשפיוא ןיא םיריוטקָאד

 -ָאֹּפ לָאצ עשּפיה רָאג ַא םורַא ןיוש טמענ טיבעג םעד ףיוא רוטַארעטיל

 ןעניפעג רימ .ענעביוהעג ןייק טשינ זדנוא ייב עגַאל יד זיא --- סעיציז

 ןופ בוח"ןרע ןַא ןייז טעװ סע .ןעגנושרָאפ יד ןופ ביוהנָא םייב טשרע ךיז

 רימ זַא ,רַאפרעד ןגרָאז וצ דנַאטש-םיריױטקָאד ןשידיי ןטריזינַאגרָא םעד

 ױטקָאד עקיזָאד יד ןגעוו םיטרּפ ערעיונעג ייס ןסיוו רעכיג סָאװ ןלָאז

 תועידי ןעלמַאזפיונוצ ייס ,טנאקאב זדנוא ןענעז ןעמענ ערעייז סָאװ ,םיר

 ןסייו רימ עכלעװ ןגעוו ,רעקידעמ ןוא םיריוטקָאד עקיזָאד יד ןגעוו

 ,טשיגרָאג לייוורעד

 עשידיי יד ןופ גנומיטש עשיטָאירטַאּפ יד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ

 -מוא יד ,תובהלתה עסיורג סָאד ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ ?ןטנעדוטס

 עשידיי יד ןופ בור םעד םורַא טמענ סָאװ ,טייקנבעגעגרעביא ערעיוהעג

 טלַאמעד טָאה טנגוי עשידיי יד ?"ַאנוװולג ַאלָאקש , רעד ןופ רערעהוצ

 ןיא רעדָא ןלוש עשהכולמ ענײמעגלַא ןיא רעדָא גנודליב ריא טּפעשעג

 ןבַאה סע וװ ,רטנעצ ַא ןעוועג ןענעז ןלוש עקיזָאד יד ,לוש-רעניבַאר רעד

 עכלעוו ןיא ,ןזיירק עשיטָאירטַאּפ ,עלַאגעלמוא ענעדישרַאפ ןפַאשעג ךיז

 טנגוי עשידיי יד, .טנגוי עשידיי יד ךיוא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא סע
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 רעד טימ טריזירַאדילַאס ןיוש ךיז טָאה -- (?יקצַאש ר"ד טביירש --

 -יאעּפָארײא ברעמ רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא טָאה עכלעוו ,רעשיליוּפ

 ןופ סולפנייא ןרעטנוא ךיוא רעטעּפש ןוא 1848 ןופ עיצולָאװער רעש

 -ינָאגרָא וצ ךיז ןביוהעגנָא ,גנוגעװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעשינעילַאטיא רעד

 -ַאנ ַא ןופ םַארגָארּפ ַא טלעטשעגסױרַא ןוא ךעלזיירק עמייהעג ןיא ןריז

 ,"דנַאל ןיא ןטנעמעלע עשיליוּפ-טשינ יד ןופ עיצַאלימיסַא רעלַאנָאיצ

 ןרַאפ גנוגיישרעד עשיטסירעטקַארַאכ ַא ןעוועג עיצַאזינָאלַָאּפ יד זיא ללכב

 יד ןענעז ליּפשיב רעשיטסירעטקַארַאכ עמַאס רעד  דנַאטשפיוא

 קישטמַארק עגָאגַאניס "רעשישטייד; רעד ןופ ןשרד-לעב םעד ןופ תושרד

 -עג עשרַאװ ןיא זיולב ןענעז 1857 רָאי ןיא ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא

 יא .רעדניק עשידיי רַאפ ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא ןלוש סקעז ןעוו

 רעד ןופ ןלוש יד ןיא טריפעגנייא סלעזיימ שירעב ברה טָאה 1858 רָאי

 ַאטשינ זיא סע; .ךַארּפש-סטכיררעטנוא עשיליוּפ יד הליהק רעװעשרַאװ

 רעד טימ רעדניק עניילק ןעיצרעד טשינ לָאז ןעמ וװ ,זיוה שידיי ןייק

 ,רודדזב ַא טביירש --- *(*ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןופ ףליה

 -רַאפ טָאה טנגוי יד ,ץלַא ןעוועג טשינ רעבָא זיא עיצַאזינָאלָאּפ

 טלעװ רעד ןיא ןעגנירדניירַא סָאד שילױּפ ןופ שינעטנעק רעד טימ ןדנוב

 יד .טנגוי עשיליוּפ עקיטלָאמעד יד טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,ןעעדיא ןופ

 -ָאװער רעד ךרוד ןרָאװעג טזײּפשעג ןענעז סָאװ ,תומולח עשיטנַאמָאר

 ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט ןבָאה --- רוטַארעטיל רעשיטנַאמָאר-וענָאיצול

 קולח רעפיט ַא טריטסיזקע טָאה טרּפ םעד ןיא .טנגוי רעד ןופ תומשנ יד

 טביירש --- רוד רערעטלע רעד; .ןגנוי םעד ןוא רוד ןטלַא םעד ןשיװצ

 ,טננוי רעד ףיוא םורק טקוקעג טָאה ?עטרעלקעגפיוא ,, יד ןופ --- יקצַאש

 יד ,ייז ,גנודליבטסבלעז ןופ ךעלזיירק יד ןיא טריּפורג ךיז טָאה סָאװ

 ןענעז ןוא -- ךַארּפש עשיליוּפ יד ןענעק רָאנ טלָאװעג ןבָאה ,ערעטלע

 ןלָאז ןדיי יד זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה עגנוי יד תעב ,ןעגנַאגעג טשינ רעטייוו

 -לַאנַאיצַאנ יד טימ ךיוא רָאנ ,ךַאוּפש רעד טימ רָאנ טשינ טנַאקַאב ןייז

 יז ֹוַא ,טהנעטעג ןבָאה ייז ;קלָאפ ןשילוּפ ןופ ןלַאעדיא עשיטנַאמָאר

 ןופ ןטפירש עשירָאטסיה ,דנַאטשפיוא ןשיליופ םעד ןיא ןדיי :יקצַאש .י ר"ד (ַא |

 .1 'ב ,ָאװיי

 ,לקיטרַא ןטנַאמרעד סיקצַאש ר"ד ןופ ןעמונעגסיורַא ןענעז ןטקַאפ יד (א
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 ,"ןלױּפ ןופ רבע ןשירעריטרַאמ םעד טימ ןטפעהַאב ךיז ןפרַאד ןדיי
 -ַאב ױזַא ךיז טָאה ,עשימעדַאקַא יד טרפב ,טנגוי עשידיי יד ביוא

 רעד רעד ןיא ךיוא ןכוז הביס יד רימ ןפרַאד ,דנַאטשפיוא ןטימ ןטפָאה

 -ַאב רעד ןיא ןגירקעג טָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד עכלעוו ,גנואיצ
 1826 רָאי ןופ טריטסיזקע טָאה לוש עקיזָאד יד ,לוש-רעניבַאר רעטנַאק

 יז ןעו ,טנעמָאמ ןטימ ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא יז ,1863 רָאי םוצ זיב

 . ,דנַאטשּפױא ןרַאפ רעפמעק ...ןעיצרעד ןופ עבַאגפיוא ריא טליפרעד טָאה

 יד טל רעבָא ,ןעגנונעכערסיוא עשיטסיטַאטס ןייק טשינ בָאה ךיא
 רעד זיא ,ןעלמַאווצפיוא ןבעגעגנייא רימ ךיז טָאה סע עכלעוו ,תועידי
 יד ןעגנַאגעגכרודַא דנַאטשפיוא ןיא עטקילײטַאב ןטנעדוטס עשידיי בור

 רעד ןגעוו יקציוואס .א ןופ טעברַא ןַא ןַארַאפ זיא סע .לוש"רעניבַאר

 רעבָא רימ ןענָאק טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ .עשרַאװ ןיא לושירעניבַאר

 -יבַאר יד .טשרעהעג ריא ןיא טָאה סע טסיײיג ַא רַאפ סָאװ ,ןעגנירד טשינ

 רעד ןופ ךשמ ןיא סָאװ ,טימרעד טמירַאב ןעועג זיא סָאװ ,לוש"רענ

 ןייא ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ יז טָאה ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ רועצנַאג

 לוש רעקיזָאד רעד רעביא .עיצַאלימיסַא ןופ טסענ ַא ןעוועג זיא ,רעניבַאו

 יד ןופ םענייא ,םיובנעזייא ינָאטנַא ןופ טסייג רעד טבעוושעג טָאה

 בקעי ןופ ןָאזרעּפ יד ךיוא .ןרָאטַאלימיסַא עטסקידרעייפ ןוא עטסטשרע

 סָאװ ,ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ עטסקידרעפייא יד ןופ םענייא ,דלאהדנעגוט

 ,1821 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןתעשב לָאר עסיורג רעייז ַא טליּפשעג טָאה

 ןכָאנ זיא דלַאהדנעגוט םגה ,םידימלת ענייז ףיוא טקריוועג אמתסמ טָאה

 ,דנַאלסור ןופ רעגנעהנָא ןַא ןרָאװעג דנַאטשפיוא

 ןלָאז רימ ידכ ,ןעוועג קיטיונ ןענעז ןעגנוקרעמַאב עקידנביוא יד

 רעד ןופ לָאר עוויטקַא ַאזַא ןעמונעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ןייטשרַאפ

 ,דנַאטשפיוא םעד ןיא טנגוי רעשימעדַאקַא רעשידיי

 םעד תעשב ןטנעדוטס-ןיצידעמ ןוא םירױטקָאד יד ןופ לָאר יד

 יד ךיז ןקילײטַאב טייז ןייא ןופ .עכַאפייווצ ַא ןעוועג זיא ,דנַאטשפױא

 -דנַאטשפיא רענײמעגלַא רעד ןיא ןטנעדוטס-ןיצידעמ ןוא םיריױטקָאז

 ןפור ןוא ןריטיגַא ייז ,ןעייר עשידנעטשפיוא יד ןריזינַאגרָא יז ,טעברַא

 טימ ןעמַאזוצ ךיז ןקילײטַאב ייז ,דנַאלסור טימ ףמַאק םוצ ןסַאמ יד

 ,סעיצַארטסנָאמעד עשיסור-טנַא עטמירַאב יד ןיא טנגוי רעצנַאג רעד
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 דור יד ,דנַאטשפױא םעד ברע טייהנגעלעג רעדעי ייב רָאפ ןעמוק סָאװ

 ןגעו טוג טָאה סָאװ ,יקסלָאּפָאלעיװ ףַארגקרַאמ רעד ןוא טכַאמ עשיט

 סנטייוו רעד ןופ טנגוי יד ןטלַאה וצ טסיילפעג ךיז טָאה ,טסווועג םעד

 ירעד .,עשרַאװ ןופ ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ רעטנעצ-טּפיוה םעד ןופ

 -ָאלְטיו ,טרעגנעלרַאפ 1862 רָאי ןופ ןעירעפ-רעמוז יד ןעמ טָאה רעב

 רעד ףיוא ןביילברַאפ טעװ טנגוי יד ןעוו זַא ,טנכערעג טָאה יקסלָאּפ

 רעבָא טָאה עכלעוו ,טנגוי יד .קיאור ןייז עשרַאװ ןיא טעװ ,ץניוװָארּפ

 ערענָאיצולָאװער ַא טריפעג טרָאד טָאה ,ץניוװָארּפ רעד ןיא טכַארברַאפ

 ,םידומיל יד טיײנַאב רעדיוו ןעמ טָאה םעד בילוצ ,טייקיטעט

 ןשימָאטַאנַא םעד ןיא זיא דנַאטשפיוא ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ךָאװ ַא

 עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ *ַאנווולג ַאלָאקש , רעד ןופ טלַאטשנַא

 טשינ רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה טייהרעמ יד רעכלעוו ףיוא ,'וערעהוצ

 ןענָאק רימ,; .טעברַא-דנַאטשפױא רעד ןיא וויטקעלָאק ךיז ןקילײטַאב

 -- רערעהוצ יד ןופ טייהרעמ יד טהנעטעג טָאה -- ןברַאטש ןוא ןייג

 -ניא יד ןכַאמ בורח םוצ טנַאה רעזדנוא ןגיילוצ טשינ ןלעװ רימ רעבָא

 "וצ רעד וצ ךיוא רָאנ ,זדנוא וצ זיולב טשינ רעהעג סָאו ,עיצוטיטס

 - ,"טפנוק

 סלַא "ַאנוולג ַאלָאקש, יד זַא ,סולשַאב םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ךס ַא ךָאד ךיז ןבָאה ,דנַאטשפױא ןיא טשינ ךיז טקילײטַאב עכלעזַא

 ,טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןטנעדוטס

 "יצידעמ ןופ ןטנעדוטס יד ןעמונעג ןבָאה ליײטנָא ןטסוויטקַא םעד

 ןיא בוח רעייז זַא ,טרעלקרעד ןפָא טעמכ ןבָאה סָאװ ,טעטלוקַאפ ןשינ

 .עטעדנווװרַאפ יד ןפלעה וצ

 ןוא טנגוי רעשימעדָאקַא רעד ןופ טסניד ןרַאטינַאס םעד ךייש סָאװ
 טכַאמעג וצרעד ןעגנוטיירגוצ עטשרע יד ןעמ טָאה ,םיריוטקָאד יד ןופ
 םיריױטקַאד רעװעשרַאװ עגנוי יד .דנַאטשפיױא ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ךָאנ
 יּפש םייב קינילק רעד ןיא ןעמוקפיונוצ 1862 רָאי ןיא ךָאנ ךיז ןגעלפ
 -ידעמ"ןייר רעסיוא ןעמ טגעלפ טרָאד ."סוזעי ָאקטנָאשטעיזד, ןופ לָאט
 בױהנָא ןיא ,דנַאטשפיוא ןופ םינינע יד ןטכַארטַאב ךיוא ןגַארפ עשיניצ
 ןַאפעטס טנַאדנעמָאק-טָאטש רעװעשרַאװ רעד ךיז טָאה 1863 רַאונַאי

 סיורג טָאהעג טָאה סָאװ ,שטיװעקנַאטס ר"ד וצ טעדנעוװעג יקסווָארבָאב
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 -שיניצידעמ יד ןריזינַאגרָא לָאז רע ,םיריוטקָאד עשילוּפ יד ייב ןעזנָא

 -ידעמ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ,דנַאטשפיוא ןרַאפ ףליה ערַאטיגַאס

 עשיניצידעמ,, :ןעמָאנ ןקידנגלָאפ ןגָארטעג טָאה סָאװ ,עיסימָאק עשיניצ

 ,"גנוריגער רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנולײטּפָא-המחלמ רעד רַאפ עיסימָאק

 שטיװעקנַאטס ר"ד ,שטיװָאשריג ,פָארּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיסימָאק יד

 "רַא רעד וצ ןטערטעגוצ זיא עיסימָאק יד ,רעממָאז סקילעפ ר"ד ןוא

 -טכַאלש םעד ףיוא םיריױטקָאד ןקישוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה ןוא טעב

 עטעדנוװרַאפ ןגעלעג ןענעז סע וװ ,רעלעטיּפש יד ןיא ךיוא יװ ,דלעפ

 -ױטקָאד עשידָאװעיָאװ טלייוװעגסױא טָאה עיסימָאק יד .,סעצנַאטסוװָאּפ

 טָאה ןעמ .םיריױטקָאד עװָאטַאיװָאּפ ןגילרעטנוא ןענעז סע ןעמעוו ,םי

 ,ןיגַאלוגער ןימ ַא ,םירױטקָאד יד רַאפ עיצקורטסניא ןַא טקורדעגּפָא

 ,שטיװעקנַאטס ר"ד טעברַאעגסױא טָאה סע ןכלעוו

 "יב רעשירעטילימ רעד ןגעוו ךוב ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סע |

 ןופ ךובנרעל ןשטייד םעד ןופ רוציק ַא ןעוועג זיא ךוב סָאד .עיגרור

 יד טסַאפרַאפ סע ןבָאה סע .םינָאנַא ןענישרעד זיא ךוב סָאד .רעײמָארטש

 -יירטסע ,רעמוטש ,יקסנישטליוו ,יקסנַאליבָאק ,יקסװָאװרַאק םיריױטקָאד

 ,דנַא ןוא (דיי ַא אמתסמ) גייווצנעזָאר ,יועכ

 .טעברַא רעד וצ ןעמונעג וויטקַא ץנַאג ךיז ןבָאה םיריױטקָאד יד

 -קענַא ןקידנגלָאפ ןיא ןטסעבמַא ךיז טריזירעטקַארַאכ טעטיוויטקַא רעייז

 ךיז טעדלעמ שטיװעגנַאל רעריפ-סדנַאטשפיוא ןטנַאקַאב םעד וצ :טָאד

 טרעפטנע ףיורעד .יקסװַאלסינַאטס ר"ד ,רעטקָאד רעװעשרַאװ רעגנוי ַא

 ,"רענלעז קינײװ רעבָא ,םיריוטקָאד גונעג ןבָאה רימ, :שטיװעגנַאל םיא

 ַא ךיא רעװ ןַאד --- יקסװַאלסינַאטס טרעפטנעעג טָאה --- ױזַא ביוא ,

 ,*טַאדלָאס רעטושפ

 ַא ףיוא ןרָאפ ךעלנייוועג דנַאטשפױא ןתעשב טגעלפ רעטקָאד ַא

 ,גנולײטּפָארעדנעטשפיוא רֹעד טימ ןעמַאזוצ ןרישרַאמ רעדָא ,עקׂשטירב

 "עג .עקוװטַאגָאר ַא ,ץעינַאטסװָאּפ ַא ןופ יװ ןייז טגעלפ גנודיילק יד

 ןופ סעיצקנופ ןליפרעד ןוא רעװעג ןגָארט םיריױטקָאד יד ןגעלפ ךעלנייוו

 | .ןטמַאַאב-סגנולָאצ ןופ רעדָא ןטנעדנעטניא

 רעד ןיא רעבירַא 226 ןענעז םיריוטקָאד עטרימָאלּפיד 400 ףיוא

 ַא ,רוקָאלַאיב .דנַאטשפיוא ןיא לייטנָא ןויטקַא רעייז בילוצ עטכישעג
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 ןופ םיריױטקָאד עלַא טעמכ , זַא ,טביירש ,הפוקת רענעי ןופ רענעק רעטוג

 ןיא ןעמונעגלײטנָא ןפוא םענעי רעדָא םעד ףיוא ןבָאה הפוקת רענעי

 ,?דנַאטשפיוא

 "עז דנַאטשפיוא ןופ ןטייצ יד ןיא םירױטקָאד יד ןופ ןבַאגפיוא יד

 יד ןיא עקנַארק יד טלייהעג זיולב טשינ ןבָאה ייז .ענעדישרַאפ ןעוועג ןענ

 יד טריזינַאגרָא ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,סעצנַאטסװָאּפ יד ןופ רעלעטיּפש

 טריזינַאגרָא ןבָאה ייז ,טכַאלש רעד תעשב ףליה עשיניצידעמ עקידנעגנירד

 ןבוטש עטַאװירּפ ןיא ןוא רעלעטיּפש ןיא עקנַארק ןופ טרָאּפסנַארט םעד

 | ,המודכו

 טָאה סָאװ ,לעֿפַאב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה גנוריגער עלַאנָאיצַאנ יד

 טרָאטעג טשינ ךיז טָאה רעטקָאד םוש ןייק .םיריוטקָאד עלַא טריזיליבָאמ

 ,טסניד םעד ןופ ןעיײרפַאב

 ןפלָאהעגטימ ךיוא ןבָאה ןלױּפ-סערגנָאק ןופ םיריױטקָאד יד רעסיוא |

 ןוא קיליוויירפ ןבָאה סָאװ ,עיצילַאג ןופ םיריױטקָאד דנַאטשפיוא ןתעשב

 .סעצנַאטסװָאּפ עטעדנוװרַאפ יד רַאפ ףליה טעטסיילעג טסיזמיא

 -קָאד ללכ ןופ ןכָארבעגסױא ךיז ןבָאה םיריוטקָאד ענלצנייא זיולב

 ,לשמל ,זיא סע .דנַאטשפיוא םעד טנידעג קיליװרעפּפָא טָאה סָאװ ,םיריוט

 רַאפ .לז 260 טגנַאלרַאפ טָאה סָאװ ,רעטקָאד רעװָאקרטעיּפ ַא טנאקאב

 ,ץעינַאטסװָאּפ ןטעדנוװרַאפ ַא ןלייה

0 

 רימ ןעניפעג 1820 ןוא 1794 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןיא יו טקנוּפ

 "יװעקשזנַארד ןיא ,דנַאטשפױא-רַאונַאי ןתעשב סרעשדלעפ עשידיי ךיוא

 ןַא ןעועג זיא יקסװָאכַאשט) ,?קישטװָאכַאשט ַא ןופ ןרַאומעמ; סעשט

 -עג (דנַאטשפױאירַאונַאי םעד תעשב גנולײטּפָא-רעטילימ ַא ןופ רעריפנָא

 :שָאטנַא רעשדלעפ ןשידיי םעד ןגעוו ץיטָאנ עקידנגלָאפ רימ ןעניט

 -- רעטקָאד ןייק ןעמוקַאב טנָאקעג טשינ לָאמנייק ןבָאה רימ ;

 -וקַאב ,ןזיװַאב ךיז טָאה רענייא רָאנ יו -- שטיוועקשזנָארד טביירש

 עמ ןוא ןטנעמורטסניא עשיגרוריכ עקיטיונ יד ןפַאש וצ ףיוא טלעג ןעמ

 ןוש רע טגעלפ ,רעגַאל ןופ ןיירַא טָאטש ןיא ןרָאפעג ןוא ןטנעמַאקיד

 ןטימ רעשדלעפ רעװעשרַאװ ָא ,דיי ןייא ןיולב .ןעמוקקירוצ טשיג רֶעֵמ
 ט:
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 סלַא גנולײטּפָא רעד ןיא ןטערטעגנײרַא זיא רעכלעוו ,שָאטנַא ןעמָאנ

 קיטייצכיילג .ףוס ןזיב ןבילבעג זיא רע --- ,רעקיליוויירפ רעכעלנייוועג
 רע זיא ןעוועג קיטיױנ זיא סע ביוא .ןגָאלשעג שידלעה ךיז רע טָאה

 לגָאה ַא רעטנוא וליפֲא עטעדנוװרַאפ יד ןרישזַאדנַאב וצ ןעוועג טיירג

 -רעביא סיורג טימ ןריפסיוא רע טגעלפ סעיצַארעּפָא ערענעלק .ןליוק ןופ

 ,"םירבח-ספמַאק יד רַאפ טייקנבעגעג

11 

 חמישר א רעטייוו רימ ןעגנערב ןלעוװק ענעדיײשרַאפ ןופ ךמס ןפיוא

 -םיוא ןיא לײטנָא סנעמעוו ןגעוו ,ןטװעצַאמרַאפ ןוא רעקידעמ עשידיי ןופ-

 עטקורדעג רעסיוא .ןלעווק ענעדישרַאפ ןיא תועידי ןַארַאפ ןענעז דנַאטש

 ןטקַא :ךעלמענ ,ןלעװק-וויכרַא ןרָאװעג טצונעגסיוא ָאד ןענעז ןלעווק

 יז ןגעק עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפרַאפ ןענעז עכלעוו ,ןסעצָארּפ ןגעוו

 | .דנַאטשפיוא ןיא עטקילײטַאב ,םיריוטקָאד עשידיי

 ןכָארטשעגרעטנוא ןיוש זיא סָאד יװ ,זיא המישר עקידרעטייוו יד

 ייא ןעגנושרָאפ עקידרעטייוו יד ,עטעלּפמָאק ןייק טשינ ,רעירפ ןרָאװעג

 ןקעלּפטנַא קפס ןָא ןלעװ דנַאטשפיוא ןיא ןדיי יד ןופ לייטנָא םעד רעב

 ריב ןייז טליפרעד טָאה סָאװ ,רעטקָאד ןשידיי ַא ןופ ןעמָאנ ןייא טשינ

 ,דנַאטשפיוא טעד תעשב טכילפ עכעלרעג

+ 2 

 ןיא יצ ןָא טשינ טיג רוקָאלַאיב ר"ד -- ןוצ מש ר על דַא

 רעד טימ ןטּפױהַאב רעבָא סָאד ןעמ ןעק ןעמָאנ ןטיול ,דיי ַא ןעוועג וע

 'מוג) 1910 רָאי ןופ *יקסרַאקעל דנָאלגעשּפ , ןיא .טייקרעכיז רעלופ

 :ןרעלדַא ןגעוו לקיטרַא ןקידנגלָאפ רימ ןעניפעג (5

 לבוי ןקירָאיײ50 םעד טרעייפעג רע טָאה (4 -- 21) 1910 רָאי ןיא,

 -סַאנָאמ לטעטש ןשיצילַאג םעד ןיא טייקיטעט רעלענָאיסעּפָארּפ ןייז ןופ

 | ,שטשירט
 ןיצידעמ טרידוטש רע טָאה 1859 ןוא 1858 ,1857 ןרָאי יד ןיא

 רָאי ןיא רע זיא טנאזאראגיר סלַא ,טעטיזרעווינוא רעגרעבמעל ןפיוא

 ןעמָאזקע ןָא ןבעגּפָא ןכָאנ טָאה רע וװ טשעּפָאדוב ןייק ןרָאפעג 9
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 -לעמעז ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עירעשוקַא ןוא ןטיײקנַארק"ןעיורפ ןופ
 -מוא ךיז רע טָאה 1860 יַאמ ןיא ,םָאלּפיד-רעטקָאד םעד ןעמוקַאב ,ןסייוו
 רָאי ןיא ןוא ירטס ןיא טריציטקַארּפ טָאה רע ,עיצילַאג ןייק טרעקעג
 -נוא לָאטיּפש ןשירעטילימ ןיא רעטקָאד-ספליהעג ןעוועג רע זיא 1
 םיא טָאה רָאי ןבלעז םעד ןיא .ןַאמרעמיצ ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעט
 .לאראנ ןיא רעטקָאד ןשירעטילימ סלַא טרינימָאנ טמַא-טַאיװָאּפ סָאד
 ןזיב .אווָאיסָאל ןיפערג רעד ןופ רעטקָאד-זיוה ןרָאװעג רע זיא לאראנ ןיא
 ,רעלדנעטשפיוא רַאפ לָאטיּפש םעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא 1803 רָאי
 רָאי ןיא .סעצנַאטסוװָאּפ יד רַאפ סָאלש ריא ןיא טעדנירגעג טָאה יז סָאװ
 רע וװ ,שטשירטסַאנָאמ ןיא טצעזַאב קידנעטש ףיוא ךיז רע טָאה 53
 -קָאד-טָאטש ןוא -סטכירעג ,קירבַאּפ"וטיט רעד ןופ רעטקָאד ןעוועג זיא
 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה רע .רעמ
 ;םִעֹד ןיא ןטעברַא ענייז טכעלטנפערַאפ ןוא ןיצידעמ
 ,,816612101900-(001זטע9 ?6118101266' ןיא ןוא ,,8,118670616 2
 .2166. 261לטמ9"

 ,רעקײטּפַא ןַא -- ף ל ָא ד ַא ש טי װ ַא ר ד נ ַא ס קעל ַא
 -ָאיצולָאװער ַא ןופ ףעש סלַא דנַאטשפיוא ןתעשב טנכייצעגסיוא ךיז טָאה
 ,עיצַאזינַאגרָא רערע

 טימ טנעדוטס-ןיצידעמ ַא ןגעו העידי ַא טגנערב רוקָאלַאיב ר"ד
 זיא ליווסרעּפאר ןופ 899/1 'רנ דייבתכ םעד ןיא .ןעמָאנ ןבלעז םעז
 -םיוא ןכָאנ טָאה רע זַא ,ןשטיװָארדנַאסקעלַא ןגעװ העידי ַא ןַארַאּפ
 רעד ןיא טרירטסיגעררַאפ ךיז טָאה ןוא ץייווש רעד ןיא טניווװעג דנַאטש
 ענעדיישרַאפ ןיא טעברַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ יד ןופ המישר
 טָאה -- טלייצרעד טרָאד טרעוו -- שטיוװָארדנַאסקעלַא .ןגייווצסטעברַא
 םעד ןיא .קיטַאמעטַאמ טרידוטש ןַאד ןוא ןיצידעמ רָאי יירד טרידוטש
 טימַאב ךיז טָאה רע .ןָאדנָאל ןייק ךיריצ ןופ ןרָאפעג רע זיא 1864 רָאי
 ,רעינישזניא ןַא ןופ ןטסָאּפ ַא ןגעוו

 ןוא קחצי ןופ ןז ַא-ןַאילימיטקַאמ ט כי ל ש גו א
 -נעעג רע טָאה 1853 רָאי ןיא .1829 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,לחר
 -ַאוקע יד וצ ןטערטעגוצ רע זיא 1858 רָאי ןיא ,לוש-רעניבַאר יד טקיד
 טָאה סָאװ ,טכילשנוא .עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעד ןיא סנעמ
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 ַא ועװעג זיא רעטָאפ ןייז) ןרעטלע ןייק טַאהעג טשינ טלָאמעד ןיוש

 טזומעג ןיילַא ךיז טָאה ןוא ("ינטַאװירּפ שזרַאסיּפ , --- רעביירשילקניוו

 ַא ןיא .ןעמַאזקע-סטירטנייא םעד ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה ,ןטלַאהסיוא

 רע טדנעוו ייברעד ,ןעמַאזקע םוצ יינסָאדנופ וצ רע טערט רעטעּפש רָאי

 רע עכלעוו ,ןלָאצּפָא ןופ ןעיײרפַאב םיא לָאז ןעמ ,השקב רעד טימ ךיז

 ןיא ןָא טיג טכילשנוא .םוידוטש םעד ןקידנע ןכָאנ ןענידוצּפָא טיירג זיא

 םוידוטש ןתעשב ךיז טעו רע זַא ,עימעדַאקַא רעד וצ גנודנעוו רעד

 ןעועג זיא טכַאמ רעד רַאפ ספורטוּפא ןייז .סעיצקעל ןופ ןטלַאהסיוא

 רעד ףיױא עשרַאװ ןיא טניוװעג טָאה רעכלעוו ,דרַאנרעב רעדורב ןייז

 ,956 ַאיבַאשז ףיוא ןַאד ןוא סַאג ענרָאקָאּפ

 טבירש עיצקַא-סדנַאטשפױא רעד ןיא ליײטנָא סטכילשנוא ןגעוו

 עטסטנאקאב יד ןופ רענייא ןעוװעג זיא טכילשנוא, :טַאלבנעזָאר ,רגמ

 -ַאב ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא עכעלרעניא

 ךיוא טרעהעג רע .ךעלזיירק ערענָאיצולָאװער עטשרע יד ןופ סרעדנוז

 טָאה רעכלעוו ,ןטנעדוטס עשיטַארקָאמעד ןופ ןיירַאפ ןופ טעטימָאק םוצ

 טכילשנוא .גנוניוו רעד ןיא םיא ייב ןעגנוטַארַאב ענייז ןטלַאהעגּפָא

 -ַארעּפָאָאק ַא טגיילרַאפ ןוא ןפורפיוא ערענָאיצולָאװער טריגַאדער טָאה

 | ."יירעקורד עוויט
 "קַארַאכ םענגייר ןייז ןגעוו ,ןטכילשנוא ןופ לָאר רעסיורג רעד ןגעוו

 -ָאבישזּפ טביירש ,דנַאטשפיוא םוצ טייקנבעגעגרעביא ןייז ןגעוו ןוא רעט

 ײמעדַאקַא רעד; .*רָאי ייווצ ןופ עטכישעג; רעטנַאקַאב ןייז ןיא יקסווָאו

 -יורג ַא ןוא רעדילגטימ-טּפיוה יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק רעש

 ,יקסװָאלינַאד װַאלסידַאלװ ןעוועג ןענעז סָאד .עקיגנַארטיײװצ לָאצ רעס

 ,יקסװעשטנַאי װַאלסישזדז ,עימעדַאקַא רעשיניצידעמ רעד ןופ טנעדוטס ַא

 ,ענייר ַא ,טכילשנוא ןַאילימיסקַאמ ןוא ,קצָאלּפ ןופ טנעיער ַא ןופ ןוז ַא

 רעטסלדיײא רעד טשינ יצ סייוו רע ,המשנ עגנוי ןוא עשיטסַאיזוטנע

 "עגמורַא טשינ ךיז טָאה טעטימָאק רעקיזָאד רעד .גניליירד םעד ןשיווצ

 ,טעטימָאק ןשיטָאטש םעד ףיוא טרפב ,ןטפַאשלעזעג ערעדנַא ףיוא טקוק

 -לוש ןוא רעשימעדַאקַא רעכײרלָאצ ַא ןופ ףליה רעד טימ טָאה רע רָאנ

 -יירבעגסיוא קיסיילפ רעייז ןוא טנַאה רענעגייא ףיוא טקריוועג טנגוי

 רֶעד ןיא ןוא טָאטש רעד רעביא עיצַאזינָאגרָאררעקילטנעצ ןייז טרעט

 ,"ץניווָארַּפ
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 עשידיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ךיז טָאה טכילשנוא ןַאילימיסקַאמ

 ןגעלפ סָאװ ,ןטסניד:סעטָאג עלַא ןיא טקילײטַאב וויטקַא רעקימעדַאקַא

 ןענעדרָא ןטנעדוטס עשידיי ,םימעט עשיטילָאּפ בילוצ ןרעוו טנדרָאעגנייא

 -ילוּפ -שיװטיל רעד ןופ גָאטרָאי םעד דובכל הליפת עכעלרעייפ ַא ןייא

 ןיא ךיוא ךיז ןקילײטַאב ןטנעדוטס עשידיי יד .אלדאראה ןיא עינוא רעש

 .יקסוָאקלַאיפ טָאירטַאּפ םעד ,ּפוקסיביצרַא רעװעשרַאװ ןופ היול רעד

 -ידיי ןעמונעג ךיוא ןבָאה --- טַאלבנעזָאר טביירש -- לײטנָא ןסיורג ַא;

 -עגרָאפ זיא סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד רעשיטילָאּפ רעד ןיא ןטנעדוטס עש

 םעד ןיא ָאקשויצשָאק ןופ גָאטרָאי םוצ רעבָאטקָא ןט-15 םעד ןעמוק

 ןופ גנוניווװ רעד ןיא .טָאטשטלַא רעד ןיא ןַאי ןקילייה ןופ רעטסיולק

 -ָאװער ןופ רעגַאל םעד טנדרָאעגנײא ןעמ טָאה טכילשנוא ןַאילימיסקַאמ

 יד ךרוד .גנוביײרשַאב סנבעל סָאקשויצשָאק ןוא ןפורפיוא ערענָאיצול

 ןטנעדוטס עגנוי יד ןפָאלעג ןענעז טָאטשטלַא רעד ןופ ךעלסעג עלָאמש

 םעד ןשיװצ סע ןלייט וצ ידכ ,רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא ךעלקעּפ טימ

 ןטערטעגסױרַא גנוריגער יד זיא לָאמ סָאד .רעטסיולק ןיא םלוע ןקיזיו

 גָאטרַאפ .רעטסיולק םעד טלגנירעגמורַא טָאה רעטילימ שיסור .ןדישטנַא

 עלַא יד .קינייװעניא ןיײגוצנײרַא לעפַאב ַא ןעמוקַאב רעטילימ סָאד טָאה

 "עג טריטסערַא ךיוא ןענעז סע ,טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז ןרָאטַאיציניא

 ",דנַא"א טכילשנוא ןַאילימיסקַאמ :טנעדוטס עשידיי ןרָאװ

 -ַאזוצ זַא ,ןטכילשנוא ןפרָאװעגרָאפ טָאה טקַא-טגנוקידלושַאב רעד

 יד ןכוזַאב רע טגעלפ ןטילבנעצייוו ,ןעלבָאסדלָאג ,ןענַאמדלָאג טימ ןעמ

 -וצ ךיז ןגעלפ סע וו ,טלעװ עיינ ףיוא ןיקסנעשזדשזָאמ ןופ עינרעקוצ

 -רַא עשיסור-טנַא עויטַאריּפסנָאק ַא ןריפ ןוא ןטנעדוטס ןעמוקנעמַאז

 ןטנעדוטס עטנַאמרעד יד טימ טכילשנוא זיא רעבָאטקָא 1713 םעד .טעב

 ןופ ןטכירַאב יד טרעהעגסיוא ןוא עינרעקוצ רעקיזָאד רעד ןיא ןעוועג

 טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ןופ בצמ םעד ןגעװ ַאשיװַאז טנעדוטס םעד

 ,ץניװָארּפ רעד ףיוא

 רעד ,ָאלדָארָאה ןייק ןרָאפעג רע זיא סָאװ ךָאנ ,עגַארפ רעד ףיוא
 טרָא ןקידתונכש ַא ןיא ידכ ,ןילבול ןייק ןרָאפעג זיא רע זַא ,רע טרעלק
 ,סעיצקעל ןעמוקַאב וצ

 ןיא סעיצקעל ןבעג ןופ ןטלַאהעגסױא טכילשנוא ךיז טָאה ללכב
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 ָאטנַאה יד ייב ןעוועג זיא ענייז עיצקעל עטצעל יד .,ןבוטש עטַאוװירּפ

 טימ עיצקעל ַא טַאהעג טָאה רע ווו ,(956 'רנ רעיוט רענרעזייא) סרעוו

 ,גנוטלַאהסיוא

 ,עגַארפ רעד ףיוא טכילשנוא טיג ןעגנורעלקפיוא עטנַאסערעטניא

 ךיא , דיי יד ןשיווצ םזיטָאירטַאּפ ןשיליוּפ םעד טײרּפשרַאפ רע טָאה יצ

 ןשילױּפ ןופ ןּפיצנירּפ יד סנױזַא טסייה סָאד סָאװ ,טשינ וליפַא סייוו

 -עג טשינ סעכלעזַא ךיא בָאה רעבירעד ,גנוטכיר ןייז ןוא םזיטָאירטַאּפ

 -רַאפ ןיא ןעײטשַאב ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד ביוא ...ןטײרּפשרַאפ טנָאק

 זַא ,עעדיא יד ןוא ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןופ שינעטנעק יד ןטײרּפש

 ַא עניימ סָאד זיא -- טײלסדנַאל רָאנ ,עדמערפ ןייק טשינ ןענעז (ןדיי)

 ןיא ןקירדסיוא טנָאקעג ךיז ױזַא ךיא בָאה רעבירעד ,גנוניימ עכעלנעזרעּפ

 ,"ןכערּפשעג

 ,טרעפטנעעג םירבח סטכילשנוא ןבָאה עגַארפ רעבלעז רעד ףיוא
 .שרעדנַא טלדנַאה טכילשנוא .עגַארּפ יד ללכב טשינ ןעײטשרַאפ יז זַא

 ןדנוברַאפ תמאב זיא סָאװ ,רע ,רָאטַאלימיסַא רעקיניזטסווװַאב רעד ,רע

 ךיז ייב ןָאק ,עיצַאלימיסַא ןופ עעדיא רעד טימ םישוח ענייז עלַא טימ

 -שעמעל/ ַא ,םירבח ענייז ןעוט סע יװ ױזַא ,ךיז ןופ ןכַאמ וצ ןלעוּפ טשיו

 -עג ןשיסור ןופ ענובירט יד סיוא טצונ רע .טשינרָאג טסייוו סָאװ ,"עק

 ענייז טסיירד ןרימַאלקָארּפ וצ ידכ ,(עכעלטנפע ןייק טשינ םגה) טכיר

 טסווװעג טשינ ןלעװק ערעדנַא ןופ רימ ןטלָאװ .עיצַאלימיסַא ןופ ןעעדיא

 רימ זַא ,רָאלק ןגָאזתודע ןייז ןופ זיא --- ןעוועג זיא טכילשנוא רעוו

 -ַאב יװ זיא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעקרַאטש ַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה

 .גנוגעוװַאב ַא ןופ רעריפ ַא ןייז וצ טמיטש

 ןװיטקַא ןיא ןעוועג הדומ טשינ ךיז ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה טכילשנוא

 ןופ ךריק רעד ןיא עיצַארטסנָאמעד רעטגָאמרעד ןיוש רעד תעשב לײטנָא

 רעקידלושמוא ןַא בילוצ ךריק רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע .ןַאי ןקילייה

 ּפָא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיוא טפרַאװ רע ."טייקירעגיינ סיוא; :ךַאז

 תעשב ןעוועג רע זיא ץרעמ ןט-27 ןוא ןט-26 םעד זַא ,גנוקידלושַאב יד

 ףיוא לוש רעד ןיא ךיוא .םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא סעיצַארטסנַאמעד יד

 ךיוא ןוא רעבמעטּפעס ןט726 םעד ןעװעג טשינ רע זיא סעקװעלַאנ

 ,רעבָאטקָא ןט-1 םעד לוש רעגָארּפ רעד ןיא טשינ
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 ,החּפשמ רעבלעז רעד ןופ זַא ,ןבעגוצוצ יאדכ ךָאנ זיא ףוס םוצ

 -נטַאר ןופ רַאסימָאק-טָאלּפ רעד טמַאטש ,טכילשנוא ןַאילימיסקַאמ סָאװ

 רעכלעוו ,רעכעלטסייג ..,רעשיליוּפ רענעעזעגנָא ןַא ךיוא ןוא דנַאברַאפ
 ,.,טכילשנוא ןעמָאנ םעד גָאט ןקיטנייה ןזיב טגָארט

 ןופ) "טנעמָאמ,ןיא --ןז יא לע גע יב קירנע ה ר * ד

 -רַא ןרעסערג ַא טכעלטנפערַאפ יקסווָאבוקעי .מ טָאה (1934 לירּפַא ןט3

 -ַארעטיל רעשילױוּפ רעד ןופ רעשרָאפ ןטנַאקַאב םעד ןופ טיוט םוצ לקיט

 -וקעי טנָאמרעד לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא .ןזייאלעגעיב קירנעה ר"ד רוט

 "ַאג ןופ טצרַא ןַא ןופ ןוז ַא; ןעוועג זיא ןזייאלעגעיב ר"ד זַא ,יקסווָאב

 ,"דנַאטשפיוא ןשיליוּפ ןיא טפמעקעג 1862 רָאי ןיא טָאה סָאװ ,עיציל

 ,העידי עקיזָאד יד ןקיטעטשַאב לָאז סָאװ ,עלעווק ערעדנַא ןייק

 ,עקיטכיר ַא אמתסמ זיא העידי עקיזָאד יד .טשינ עלייוורעד רימ ןבָאה

 ןיא ןגיוצרעד ,םיריוטקָאד עשידיי סָאװ ,ןלַאפ טנאקאב ןענעז סע תמחמ

 וליפַא רעדָא טריזיטַאּפמיס ןבָאה ,עיצילַאג ןיא עיצַאלימיסַא ןופ טסייג

 ,1863 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןיא ךיז טקילײטַאב

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- (= ןָאע ל לע בָא ס דלא ג

 רעד ןיא רערעל ַא ןעוועג זיא רענייז רעטָאפ רעד .עשרַאװ ןיא 7

 'לאער רעװעשרַאװ יד טקידנעעג רע טָאה 1855 רָאי ןיא ,לוש-רעניבַאר

 1858 רָאי ןיא ,לוש"-רַאנירעטעװ רעד ןיא ןטערטעגנײרַא ןוא עיזַאנמיג

 טימ ןקידנערַאפ ןכָאנ ,רַאנירעטעוו ַא ןופ דַארג םעד ןעמוקַאב רע טָאה

 רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז רע טָאה לושי-רַאנירעטעװ יד ןעגנונעכייצסיוא

 ,טעטלוקַאפ ןשיטװעצַאמרַאפ םעד ףיוא עימעדָאקַא רעשיגרודיכדַאקידעמ

 םעד ףיוא ןגָארטעגרעביא ךיז רע טָאה טעטלוקַאפ םעד קידנקידנע טשינ

 טָאה 1864 רָאי ןיא ,לוש-ךיוה רעבלעז רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ

 ,(=*ףךעטקָאד ַא ןופ דַארג םעד טימ י"ַאנווולג ַאלָאקש, יד טקידנעעג רע

 טיײװצ ַא ,לארשי רזעילא רע טסייה לָאטַא .ןדישרַאפ רע טרירוניפ ןטקַא יד ןיא (א

 .ָאעל רעבָא בור רעד ,לארשי רעזייל לָאמ

 -עגפיוא ןענעז םינינע עטסקינײװעניא רַאֿפ עיסימַאק רעד ןופ ןטקַא יד ןיא (אא

 זַא ,סיױרַא טגנירד ןטקַא יד ןופ .לעבַאסדלַאנ רזעילא לארשיןופ ןריּפַאּפ יד ןרָאװעג טיה

 עיסימָאק רעטנַאמרעד רעד ןופ ןעמוקַאב 1804 ץרעמ (18) 6 םעד טָאה לעבַאקדלַאג
 ,ןְליוִפסעֶרגנָאק ןיא קיטקַארּפ רעשיניצידעמ ןופ טכֶעְר יִד
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 -עטעוו רעד ןופ רערעל סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ רע זיא 1869 רָאי ןיא

 טמַא םעד רע טמענרַאפ 1866 רָאי םעד טייז .עשרַאװ ןיא ,לושירַאניר

 .עשרַאװ ןיא לָאטיּפש ןשידיי םעד ןופ רָאטַאנידרָא ןופ

 סלַא; :סעקידנגלָאפ ןלעבָאסדלָאג ןגעו טביירש טַאלבנעזָאר .רגמ

 ןיא ןרָאפסױרַא טפָא רע טגעלפ רענדער ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעקידנצנעלג

 ןטערטסױרַא ןוא עסערּפ עלַאגעלטשינ יד טײרּפשרַאפ ,ץניוװָארּפ רעד

 יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .גנוריגער רעד ןגעק סעדער עפרַאש טימ

 -נירגעג רע טָאה סנעגרוי ןוא רעלליג רעוט ערענָאיצולָאװער עטסוװַאב

 טריקסַאמעד ךיוא טָאה רע .ןעגנולײטּפָא עשינַאזיטרַאּפ עטשרע יד טעד

 טעװעטַארעג םורַא ױזַא ןוא (רענָאיּפ ןוא ןיורב) ןטנעגַא עשירַאצ ייווצ

 ,"הילת רעד ןופ סנבעל עגנוי ליפ

 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג לעבָאסדלָאג טָאה ןלעווק ערעדנַא טיול

 טָאה דנַאטשפיוא ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,טעברַא רעוויטַאריּפסנָאק רעד ןיא

 טריזינַאגרָא ןוא רעלדנעטשפיוא יד ןופ ןעייר יד ןיא טנגוי טריברעוו וע

 ןעמ טָאה 1862 רַאונַאי ןיא .רעלדנעטשפיוא יד רַאפ ףליה ערַאטינַאס

 ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רע זיא 1862 רָאי ןיא ,טריטסערַא ןלעבָאסדלָאג

 טָאה ףָארטש עקיזָאד יד .ןענָאילַאטַאב-רַאנילּפיצסיד יד וצ גרובנערא
 רימ יו .הסיפת רעשטשָאמַאז רעד ןיא טסערַא ףיוא ןטיברַאפ םיא ןעמ

 ןטערטעגנײרַא קירוצ דנַאטשפיוא ןכָאנ רע זיא ןבעגעגנָא רעירפ ןבָאה

 ,םוידוטש ןייז טקידנערַאפ 1864 רָאי ןיא ןוא *ַאנווולג ַאלָאקש,, רעד ןיא

 ןיא ןענָאעל ןופ רעדורב ַא -- סו קרַא מ לע בָא ס דלָא ג

 רָאי ןיא עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-אקידעמ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 -מוא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ ,0

 ןעמַאזצ רע טרעוװ 1862 רַאונַאי ןיא .טעברַא רעשידנעטשפיוא רעלַאגעל

 רעגרובנערא יד ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןָאעל רעדורב ןייז טימ

 -ישרַאפ רעד ףיוא טכַארברַאפ טָאה רֹע גנַאל יװ .ןענָאילַאטַאב-ףָארטש

 רע טָאה גנוקישרַאפ רעד ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ .טשינ רימ ןסייוו גנוק

 טָאה (ץרעמ 8/20 םעד) 1868 רָאי ריא ןוא ,ןיצידעמ טרידוטש רעטייוו

 ,דארג"רעקידעמ םעד ןעמוקַאב רע

 ,םלעהליוו ןופ ןוז ַא (דראודע) קי װ ד ול ן ײ ט ש דלָא ג

 -ךלָאג ,2979 אנלָאמס ףיוא טניווװעג ,עשרָאװ ןיא 1847 רָאי ןיא ןריובעג
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 ייווצ זיא רע ,1862 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה ןייטש

 ַאלָאקש; רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ןופ רערעהוצ ןעוועג רָאי

 רָאי ןיא רע ןיא ןברָאטשעג ,זירַאּפ ןייק טרירגימע ןַאד .,?ַאנוװולג

9, 

 קחצי ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא -- ד ר ַא נר ע ב ןַא מ דל ָא ג

 דנַאטשפױא ןיא לָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמדלָאג

 :רעניבַאר רעד ןופ רערעל ןעוועג ןיא רעטָאפ סנַאמדלָאג ,1862 רָאי ןופ

 טסיװעג ַא וליפַא ןוא יירעקורד עשידיי א טַאהעג רע טָאה רעטעּפש ,לוש

 "בעה יד ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא קחצי ןַאמדלָאג .,רָאזנעצ ןעוועג טייצ

 ַאנָאיצַאנ רעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז טָאװ ,ןפורפיוא עשיאער

 "ךלָאג ןיז ריפ עלַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה דנַאטשפיוא ןיא .גנוריגער רעל

 ,רוטרַא ןוא ישזרעי ,דרַאנרעב ,ץַאנגיא :;סנַאמ

 ןיא טניוװעג ןרעטלע ענייז טימ ןעמַאזוצ טָאה ןַאמדלָאג דרַאנרעב

 ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא דרַאנרעב .241 'רנ סעקוװעלַאנ ףיוא עשרַאװ

 רָאי ןיא .1857 רָאי ןיא טקידנעעג טָאה רע עכלעוו ,לוש-רעניבַאר דעד

 -לוקַאּפ ןשיניצידעמ ןפיוא םיא ןעמענפיוא ןגעו ךיז רע טעדנעו 9

 ןופ רעטלע ןיא טרעוװ רע ,עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-אקידעמ רעד ןופ טעט

 "וטס ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמונעגפיוא רָאי 8

 רע .,סעיצַארטסנָאמעד עקיטלָאמעד יד ןיא ךיז רע טקילײטַאב ןטנעד

 םעד ןַאי ןקילייה ןופ ךריק רעד ןיא עיצַארטסנָאמעד רעד תעשב טרעוו

 ,טריטסערַא 1861 רעבָאטקָא ןט'5

 "עגרָאפ ןטקַא:סגנושרָאפסױא יד ןיא טרעװ ןַאמדלָאג דרַאנרעב

 -אקידעמ רעד ןופ ןטנעדוטס עּפורג רעד ןופ רעריפנָא רעד סלַא טלעטש

 "וריטנַא ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב ןענעז סָאװ ,עימעדַאקַא רעשיגרוריכ

 ןיא לייטנָא ןייז ןפרָאװעגרָאפ ןעמ טָאה ןענַאמדלָאג .טייקיטעט רעשיס |

 רע טרעו םעד רעסיוא ,סעכריק יד ןיא סעיצַאטסעפינַאמ ענײמעגלַא יד

 ןיא טסנידסעטָאג ןשיטָאירטַאּפ םעד ןיא ןעמענליײטנָא ןיא טקידלושַאב

 לָאז רע וװ (1861 רעבָאטקָא 12/1 םעד) עגַארּפ ןיא לוש רעשידיי רעד

 (9/10) 27/9 םעד ןָאטעג רע טָאה עבלעז סָאד ,תובדנ טלמַאזעג ןבָאה

 ,לוש רעקװעלַאנ רעד ןיא

 ךריק רעד ןיא ןעגנוזעג טָאה רֹע זַא ,גנוקידלושַאב רעד ךייש סָאװ
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 -רַאפ ַא ףיורעד רע טָאה 8026 608 101840 דיל סָאד ןַאי ןקילייה ןופ

 יירד טייז; :רעטקָאד ַא ןופ שינעגייצ ַא ...ץורית ןטוג ַא אקווד ןוא ןקיט

 לייה ךיא ,רעקנַארקךעגנול ַא ךיא ןיב --- ןַאמדלָאג טלייצרעד --- רָאי

 ןבָאה עדייב .ןכובלעה ר"ד ייב רעירפ ,יקסניבולַאכ ר"ד ייב טציא ךימ

 ןיא לײטנָא םעד ךייש סָאװ ."ןעגניז וצ טרעוװרַאפ סנטסגנערטש רימ

 יו ןעזעג רע טָאה לוש רעגארּפ רעד ןיא גנורעייפ רעשיטָאירטַאּפ רעד

 ןסעזעג ןענעז ערעטלע ןַא עטייווצ יד ןוא ערעגניי ַא ענייא ,ןעמַאד ייווצ

 -עגמורַא ןױשרַאּפסנַאמ רעליוויצ ַא זיא םעד ץוחַא .שיט ַא ייב לוש ןיא
 ,תובדנ טלמַאזעג ןוא לוש ןיא ןעגנַאג

 -ַאב ברַאה טשינ ןגעלָאק ענייז יו טקנוּפ אמתסמ זיא ןַאמדלָאג

 רעד ןיא רעטייו רע טרידוטש 1862--2 רָאי ןיא .ןרָאװעג טפָארטש

 -שידירוי ןפיוא רעביא ךיז רע טגָארט לָאמ סָאד רעבָא *ַאנווולג ַאלָאקש ;

 | ,טעטלוקַאפ ןוויטַארטסינימדַא
 "יטעט רערענָאיצולָאװער סנַאמדלָאג ןגעוו םיטרּפ עטנַאסערעטניא

 :רעבלעג ר"ד טגנערב טייק

 -ענָאיצולָאװער , סלַא טרינימָאנ דנַאטשפיוא ןתעשב טרעוװו ןַאמדלָאג

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טנעגַא סלַא .,עשרַאװ ןיא "רַאסימָאק-ײצילָאּפ רער

 .עקידנעטשפיוא יד רַאפ ןייז-ילכ ןייא רע טפיוק יולסערב ןיא גנוריגעוו

 זיא 1867 רָאי ןיא .ריביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רע זיא 1865 רָאי ןיא

 םוירעטסינימ ןיא השקב ַא ןבעגעגנָא ןוא ןיוו ןייק ןעמוקעג ןַאמדלָאג

 -עג ךיז טָאה רע וװ ,גרעבמעל ןיא ךיז ןצעזַאב וצ םיא ןביולרעד ןגעוו

 -רעווינוא ןקיטרָאד םעד ףיוא טנעצָאד-טַאוװירּפ סלַא ןריטיליבַאה טלָאװ

 | .טעטיז

 -ײצילָאּפ רעניוו רעד ייב טגערפעגנָא טָאה םוירעטסינימ סָאד -

 סנַאמדלָאג ןגעוו ײרעטלַאהטָאטש רעגרעבמעל רעד ןיא ןוא עיצקעריד

 ,גנוהיפפיוא

 -דלָאּפָאעל ןופ טַאירַאסימָאק-ײצילָאּפ רעניוו םעד ןופ טכירַאב רעד

 -טסעפ טָאה ,לַאנָאיצַאנ לעטָאה ןיא טניוװעג טָאה ןַאמדלָאג וװ ,טַאטש

 -רַאװ ןיא 1841 רָאי ןיא ןריובעג זיא ןַאמדלָאג דרַאנרעב זַא ,טלעטשעג

 ןכָאנ .ןיו ןיא 1867 טייז טניוװ ןוא טסירוי-רעטקָאד זיא רע זַא ,עש

 עקינײא רע טָאה :טכירַאב ןיא ךיז טביירש ,דנַאטשפיוא ןיא לײטנָא
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 ,םוידוטש ןייז טקידנערַאפ טָאה רע וװ ,גרעבלדייה ןיא טכַארברַאפ רָאי

 יד טימ ןעגנואיצַאב ןטלַאהעגנָא רע טָאה ,טכירַאב רעד טביירש ,ןיוו ןיא

 .גרעבסדנַאל ר"ד ןוא יקסװָאגָאר ;שטיוועקילביז ןטַאטוּפעד עשילױפ

 ריציפָא-סדנַאטשפיוא ןשיליוּפ םייב עיזיוועד ַא טכַאמעג טָאה ןעמ תעשכנ

 םעד ןופ טלעטשעגסיוא שינעגייצ ַא ןענופעג םיא ייב ןעמ טָאה יקצינסָאס

 השקב סנַאמדלָאג ,ןַאמדלָאג דרַאנרעב רַאסימָאק-ײצילַאּפ ןרענָאיצולָאװער

 ןפרָאװעגּפָא רעטלַאהטָאטש רעגרעבמעל םעד ןופ טכירַאב םעד ךָאנ זיא

 טַאטוּפעד ןשילױּפ ןופ רַאטערקעס ןרָאװעג ןַאד זיא ןַאמדלָאג .ןרָאװעג

 ןופ ןַאגרָא ןטריפַארגָאטיל םעד טריגַאדער קיטייצכיילג ןוא יקסווָאגָאר

 ,עיצַארגימע רעשיליוּפ רעד

 -ַאב וצ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב רע טָאה 1870 רָאי םעניא טשרע

 זיא רע ווו ,גרעבמעל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .עיצילַאג ןיא ךיז ןצעז

 .עיצַאלימיסַא רעד ןופ רעריפ רעד ןרָאװעג

 טָאה (עקרעשיקַא ןַא ןופ ןוז ַא)--ןוע מש ש טיװָאקנַא ד
 ןטלַאהעגסױא ךיז רע טָאה עשרַאװ ןיא .וָאכָאטסנעשט ןופ טמַאטשעג

 רעד ןופ טנעדוטס ןעוועג הליחתכל זיא שטיװָאקנַאד .סעיצקעל ןבעג ןופ

 .עגרעביא ךיז רע טָאה רעטעּפש .עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ

 ןכָאנ ."אנווולג ַאלָאקש; רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיפָאזָאליפ ןפיוא ןגָארט

 -יטנעגרוסניא ןַא ןיא ןטערטעגנײרַא רע זיא דנַאטשפיוא ןופ ךורבסיוא

 סלַא .,טכַאלש ַא תעשב ןרָאװעג טעדנווװרַאפ זיא ןוא גנולײטּפָא רעש

 ןעוועג זיא רע ווו ,עקָארק ןיא ןטלַאהַאבסיױוא ךיז רע טָאה רעטעדנווורַאפ

 ןייק טרעדנַאװעגסיױא רע טָאה ךָאנרעד. *לּפמעט ,, ןשטייד ןיא רעקידערּפ

 ,ךיירקנַאדּפ

 טיג רוקָאלַאיב ר"ד .רעטקָאד-יצידעמ -- ב ק עי רע נב ָא ר ד
 (דנַאטשפיוא ןיא לײטנָא ןרַאפ) זיא רע, :סעקידנגלָאפ רעביא םיא ןגעוו
 -רַאפ ןגעו טכירעג:סגירק ןשיכיירטסע םעד ךרוד ןרָאװעג טגָאלקעגנָא
 ןוא דארג ןשימעדַאקַא םעד ןרילרַאפ ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןוא טָאר
 ."הסיפת ָאי 2 ףיוא

 -ַאנ רעד ןופ ןאמסגנואירטרַאפ ַא ןעוועג רע זיא רעבלעג ר"ד טיול
 -ליײטנָא עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןוא עקַארק ןיא גנוריגער רעלַאנָאיצ

 ,דנַאטשּפיוא ןופ רעמענ
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 רעטקָאד-עיגרוריכ ןוא -ןיצידעמ רעד זַא ,העידי רעד בילוצ

 יד ןוא לעפנענעיב ןַאהָאי רעטלַאװרַאפ-לָאטיּפש רעד ,רענבָארד בקעי

 ,עיצולָאװער רעד תבוטל תובדנ ןעלמַאז טימ ךיז ןעמענרַאפ ַאננַא רעטכָאט

 -ופעג ייז ייב ןענעז סע .סעיזיווער ןרָאװעג טריפעגכרודַא ייז ייב ןענעז

 ייב .ןרעייטש ןופ גנונָאמנײא רעד ךייש ןענעז סָאװ ,ןריּפַאּפ ןרָאװעג ןענ

 םעד ןופ טכַאמלופ ַא ןרָאװעג ןענופעג םעד ץוחמ ךָאנ זיא ןטשרע םעז

 םעד טריטַאד לגיז ןקידלעפיירד ַא ַא טימ ןעזרַאפ ,ףעש-טָאטש רעוועקָארק

 םעד ןענָאמוצנייא םיא טקיטכעמלופַאב עקיזָאד סָאד ,רעבָאטקָא ןט0

 ,עקָארק טָאטש רעד ןיא רעײטשילַאנָאיצַאנ

 ןגעק טריפעג טרעװ סע ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז עטנָאמרעד יד
 ,גנוכוזרעטנוא ןַא ייז

 ןרָאװעג ןריובעג זיא -- ןַאמ ס לע דנ ַא ה ףעזוי ר * ד

 ענעלעה רעטומ יד ,ןבואר ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז .1822 רָאי ןיא

 -לסקעו ןוא עזרעב טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה רעטָאפ רעד .גרעבנעזָאר

 .עשרַאװ ןיא לושלטימ ַא טקידנעעג טָאה ןַאמסלעדנַאה ףעזוי .ןטפעשעג

 -ַאקַא רעשיניצידעמ רעגרובסרעטעּפ רעד ןיא טרידוטש רע טָאה ןַאד

 'עכייצסיוא ןַא טימ 1852 רָאי ןיא טקידנערַאפ טָאה רע עכלעוו ,עימעד

 ןופ ךשמ ןיא רע טָאה המחלמ רעמירק רעד ןופ טייצ רעד ןיא .גנונ

 -סױרַא רע זיא טרָאד ןופ .לָאטיּפש רעװָאדזַאױא ןיא טריציטקַארּפ רָאי 4

 רָאי ןופ רעטקָאד סלַא קיטעט ןעוועג זיא רע וװ ,ענטוק ןייק ןרָאפעג

 .1863 זיב 4

 ןיא טרָא ןעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ןכיג ןיא טָאה ןַאמסלעדנַאה ר"ד

 ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה רע .ענטוק ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןיזדוב ןיא עינוװָארקוצ רעד ןופ רעטקָאד

 ןרָאפ ךָאװ רעד ןיא לָאמ ייוצ רע טגעלפ ןיהַא .ענטוק ןופ תונכשב

 -ַאב קרַאטש ןעוועג ןוא קיטקַארּפ עטיירב ַא טַאהעג טָאה ןַאמסלעדנַאה

 ןייז ןופ זיולב טשינ ןעגנערב רימ ןענָאק עקיזָאד סָאד ,טָאטש ןיא טביל

 "רַאפנָא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ךיוא רָאנ ,טכירעג ןרַאפ גנורעלקרעד

 טנגעג רענעי ןיא ןטסקיטכיװ םעד רשפא) טמַא ןקיטכיוו ַא םיא טיורט

 ,זיירק רעניניטסָאג ןופ קינלעשטַאנ ַא ןופ (טמַא

 תעב .רעטקָאד רעכעלטינשכרוד ןייק טשינ ןעוועג זיא ןַאמסלעדנַאה
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 טעװ סע ןכלעוו ןגעוו ,דנַאלסיוא ןיא טלַאהפיוא םענעגנוווצעגפיוא ןייז

 רענעעזעגנָא רעד ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג רע טָאה ,דייר ַא ןייז רעטעּפש

 "װַאשרַאװ יקסרַאקעל קינדָאגיט; םיריוטקָאד עשיליוּפ ןופ טפירשטייצ

 ןוא עשזדוב ןופ עיגָאלָאיזיפ יד שיליוּפ ףיוא טצעזרעביא טָאה רע ,"יקס

 ןופ ,לשמל ,ןעגנירד ןעמ ןָאק ןעזנָא ןייז ןגעוו .רענגַאװ ןופ עיגָאלָאטַאּפ יד

 עימעדַאקַא רעוועקַארק רעד ןופ רָאטקער רעטנַאקַאב רעד סָאװ ,םעד

 .עלעטש-רעטקָאד ַא טגיילעגרָאפ םיא טָאה לטעיד

 ,קיצנַאד ןיא עיצַארגימע ףיוא טלייוװעג טָאה ןַאמסלעדנַאה תעשב

 ,םָארּפ םיריױטקָאד עשידנעלסיוא טימ ןעמַאװצ טשרָאפעג רע טָאה

 עשימעדיּפע יד (םיריוטקַאד עשילגנע עקינייא ןוא ןילרעב ןופ שריה

 טלָאמעד זיא סָאװ ,טײהקנַארק ַא -- לטייה:חומ םעד ןופ גנודניצטנַא

 -ַאזוצ טָאה ןַאמסלעדנַאה ר"ד .דנַאלסור ןיא טנַאקַאב ןעוועג טשינ ךָאנ

 -נושרָאפסױא עלעיצעּפס טכַאמעג םיריױטקָאד עשידנעלסיוא יד טימ ןעמ

 -קנַארק עקיזָאד יד ןלייה ןופ ןפוא םעד ןוא טיײהקנַארק רעד ןגעוו ןעג

 ןַאמסלעדנַאה טָאה טײהקנַארק רעקיזָאד רעד ןופ גנובײרשַאב יד .טייה

 -ַאב וצ ידכ ,*יקסװַאשרַאװ יקסרַאקעל קינדָאגיט, םעד ןיא טקישעגוצ

 ןוא טיײהקנַארק רעקיזָאד רעד טימ דנַאל ןיא טייקכעלטנפע יד ןענעק

 ,הלחמ עקיזָאד יד ןלייה וצ םיריױטקַאד יד ןטיירגוצ סנטײצַאב

 "רעד 1862 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןיא לײטנָא סנַאמסלעדנַאה ןגעוו

 -רעד עכעלריפסיוא ענייז ןופ םיטרּפ עטנַאסערעטניא ךס ַא ךיז רימ ןסיוו

 .ןענַאזרעּפ ערעדנַא ןופ ןגָאז-תודע ןופ ךיוא יו ,טכירעג ןרַאפ ןעגנורעלק

 -םיוא ןיא לײטנָא ןייז ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא רָאפ-טלעטש ןַאמסלעדנַאה

 יז ג"א ןַא ,טעטימָאק-רעגריב ַא טלייוװעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו , :דנַאטש

 ַא טָאה סָאװ ,רעטקָאד ַא סלַא עיציזָאּפ ןיימ טָאה ,טעטימָאק-סטייקרעכ

 ךיא זַא ,ןעוועג םרוג ,טָאטש ןיא טבילַאב זיא סָאװ ןוא קיטקַארּפ עטיירג

 "גַאה ןופ רעבירעד טָאה ןעמ ."ןעמיטש לָאצ עטסערג יד ןעמוקַאב בָאה

 ,טעטימָאק ןופ ץיזרָאפ םעד ןעמעננָא לָאז רע זַא ,טגנַאלרַאפ ןענַאמסלעד

 עקידרעטייוו יד ןופ .ןופרעד טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רע רעבָא

 "ערעטניא רעיײז ךיז רימ ןסיוורעד ןענַאמסלעדנַאה ןופ ןעגנורעלקרעד

 -ָארּפ רעד ףיוא גנורעדירברַאפ רעשילוּפ-שידיי רעד ןגעוו םיטרּפ עטנַאס

 גנוקיניירַאפ רעד רַאפ ןעקנורטעג ןעמ טָאה ןטכַאנײװ יד תעשב .ץניוו
 "שיוו רעסיוועג ַא טָאה טייצ רענעי ןיא ,, ,ןדנַאטש ןוא תונומא עלַא ןוט
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 -ילעב עּפורג ַא ךיז טימ טריפעג ---.ןַאמסלעדנַאה טלייצרעד --- יקסוועינ
 ךרוד םעד ןקיטעטשַאב וצ טקַאפ םעד טימ ידכ ,ןדיי עכעלטע ןוא תוכאלמ
 ,"טייקכעלרעדירב ןופ ּפיצנירּפ ןטריגַאּפָארּפ םיא

 ןופ טמַא םעד ןעמעננָא טלָאװעג טשינ הליחתכל טָאה ןַאמסלעדנַאה

 "גַאטסווָאּפ יד ןפלעה וצ טייקטיירג ןייז טרעלקרעד טָאה רע .קינלעשטַאנ

 טליײהעג ןוא רופ רענעגייא ןַא טימ ןרָאפעג זיא רע ,רעטקָאד סלַא סעצ

 ןוא ץישטנעל ,ןיניטסָאג ןופ טנגעג רעד ןיא ןטכַאלש ןיא עטעדנוװרַאפ

 "נָא יונעג טשינ זיא טרָא סָאד) ַאװעצַאנגיא ייב טכַאלש ַא ךָאנ ,עקסנָאק

 -כרוד ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןבילברַאפ געט ףניפ רע זיא (ןרָאװעג ןבעגעג

 טקוקעג טשינ .סעיצַארעּפָא עקיטכיוו לָאצ ערעסערג ַא ןטרָאד קידנריפ

 יינסָאדנופ םיא ןעמ טָאה ,טייקיטעט רערַאטינַאס-שיניצידעמ ןייז ףיוא

 רע ןוא זיירק רעניניטסָאג ןופ קינלעשטַאנ ןופ טמַא םעד טגיילעגרָאפ

 -סלעדנַאה זַא ,סױרַא ןעמ טעז ןגָאז-תודע יד ןופ .ןעמונעגנָא םיא טָאה

 טייקיטעט עשיגרענע ןוא עטגיײװצרַאפ ץנַאג ַא טלקיװטנַא טָאה ןַאמ

 רעד וצ ןדיי ןגיוצעגוצ ךיוא טָאה רע .טמַא ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןייז ףיוא

 ןשידיי ַא טעברַא רעד ןיא ןגױצעגניײרַא רע טָאה ,לשמל ,ױזַא ,טעברַאטימ

 -רעד טָאה קיציא .ץרעה רחוס םייב טעברַאעג טָאה סָאװ ,קיציא תרשמ

 -רֶא יד ייב ןענָאמניײא ןופ עיצקנופ עכעלטרָאװטנַארַאפ רעייז יד טליפ

 רע טָאה ןרָאטַאנעס ןסיוועג ַא ןופ) דנַאטשפיוא ןרַאפ ןרעייטש ןדיי עקיט

 רעסיוועג ַא .(לבור 120 רעבליזנָארק םענייא ןופ ןוא לבור 150 טנָאמעג

 ימָאנ םיא טָאה ןַאמסלעדנַאה זַא ,טרעלקרעד טָאה יקסװָאסָאק שואעדַאט

 ,טנַאדנעמָאק-זיירק סלַא טרינג

 -נַאה .ץיוװעינשַארק ןופ יראוואס רייד ,עגעלָאק ַא רענייז ןענַאמסלעדנַאה

 ,טמַא ןסיוועג ַא ןופ רעטערטרַאפ ַא רַאפ טרינימָאנ ןעמ טָאה ןענַאמסלעד

 םיא טָאה סָאד .טמַא םעד ןעמעננָא טלָאװעג טשינ טָאה יראוואס יו"ד

 ןעמעננָא סָאד זַא ,ןדלָאמעג םיא טָאה ןעמ .ןפלָאהעג סָאװ קיניײװ רעבָא

 ףרעװ טריפעגסיוא סיואכרוד זומ רעכלעוו ,לעפַאב ַא זיא טמַא םעד

 ,ןענַאמסלעדנַאה וצ טדנעוװעג יײנסָאדנופ ךיז רע טָאה קירוצ טייצ ַא טימ

 -טנעעג ףיורעד טָאה רענעי .ןעײרּפַאב טמַא םעד ןופ םיא לָאז ןעמ זַא

 ,"רעצנַאג ַא סױרַא לעװ ךיא ,דובכ ןרַאפ קנַאד ךיא; :ץיוװ ַא טימ טרעפ

 רָאפ טלעטש ,ןָאזרעּפ ערַאטינַאמוה סלַא ,טכיל טוג ַא רעייז ןיא
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 ןופ שינעביולרעד ַא ןֶא עשרַאװ ןייק ןרָאפעגסױרַא ןַאד זיא יראוואס ר"ד

 סױרַא רע זיא ןענַאמסלעדנַאה ןופ ץנעוורעטניא רעד קנַאד ַא ,טכַאמ רעד

 ,רעצנַאג ַא

 ,דנַאלטױא ןייק ןרָאפעגסױרַא רעבמעטּפעס ןיא ןזיא ןַאמסלעדנַאה

 ןופ קעוװצ רעד זַא ,ךיז רימ ןטיוורעד ןעגנולדנַאהרַאפ-סטכירעג יד ןופ

 ךיז טָאה סע .רעקיטכיו ַא ןעוװעג זיא דנַאלסיוא ןייק רָאפסױרַא ןייז

 טָאה טרָאד ,ןייזילכ טימ רעלדנעטשפיוא יד ןגרָאזַאב ןגעוו טלדנַאהעג

 ,ןײטשדלָאג טנעגַא ןסיועג ַא טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז רע

 ןופ ןעגנורעפיל יד ןגעו םיטרּפ ןייק .רעשילַאק םענייא טימ ךיוא יו

 רעבָא ויא טקַא-עגַאלקנָא םעד ןופ ,טנַאקַאב טשינ זדנוא ןענעז ןייז-ילכ

 ,טריפעגסיוא קירעהעג תוחילש ןייז טָאה ןַאמסלעדנַאה זַא ,ןעז וצ

 ערעווש ןביוהעגנָא ןענַאמסלעדנַאה רַאפ ךיז ןבָאה דנַאלסיױוא ןיא

 טָאה רע .קינילק רעד ןיא טריציטקַארּפ םישדח 8 רע טָאה ןיוװ ןיא ,ןטייצ

 טכער-קיטקַארּפ סָאד ןעמוקַאב וצ טיירגעג ךיז ןוא סנעמַאזקע ןבעגעגּפָא

 עג זיא רע ןוא ןעגנַאגעג טוג טשינ רעבָא םיא זיא סע .,ךיירטסע ןיא

 ןייק ןענופעג טשינ רע טָאה טרָאד ךיוא רעֹבָא ,דַאבסלרַאק ןייק ןרָאפ

 רע זיא ,עילימַאפ ןייז טימ ןבעל וצ סָאװ ןופ קידנבָאה טשינ ,קיטקַארּפ

 טָאה סע .רעווש ןייז ךָאנ השורי ַא ןעמענוצּפָא ידכ ,קיצנַאד ןייק ןרָאפעג

 "יח טימ טעטסַאלַאב ןעוועג זיא השורי יד זַא ,ןזיועגסױרַא רעבָא ךיז

 ןייז .טייקיטעט עכעלטּפַאשנסיװ ַא טלקיװטנַא רע טָאה קיצנַאד ןיא .תוב

 רעבירעד זיא רע .רעגרע ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג ועבָא זיא עגַאל

 "וצ ןופ טכער סָאד ןעמוקַאב ןוא לוסנָאק ןשיסור םוצ ןעגנַאגעגרעבירַא

 | / יעקקיר
 ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ןלױּפ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ ךיילג

 .קַאיװַאּפ ןיא עשרַאװ ןיא טצעזעגנייא

 ןשירעטילימ רעװעשרַאװ ןופ טַאירָאטידיױא-דלעפ ןופ לייטרוא רעד

 -ַאמסלעדנַאה ייב :טעטיולעג טָאה ,1865 9/10 םעד ןבעגעגסױרַא ,זיירק

 -כיילג .ריביס ןייק טקישרַאפ טרעוו רע ,טכער עלַא ןעמונעגוצ ןרעוו ןענ

 ַא ןעמוקַאב וצ ףיוא קינטסעימַאנ םוצ טרידנעמָאקער רע טרעװו קיטייצ

 רעד .דנַאלסױא ןופ ןדלָאמעג ןײלַא ךיז טָאה רע תמחמ ,גנוקידענגַאב

 -סלעדנַאה ןופ השקב רעד ןעמוקעגנגעקטנַא זיא גרעב ףַארג קינטסעימַאנ

 י"נַאוװיא יד ןיא הסיפת םישדח 3 טימ טּפָארטשַאב םיא טָאה ןוא ןענַאמ



 םולבלעגניר לאונֿפע - 06

 רעשיאיײצילָאּפ רעטנוא ןבעגעגרעביא םיא ןַאד ןוא סעטַאמַאזַאק רעדָארג

 ,טכיזפיוא

 גנוטייצ רעשיליוּפ-שידיי רעטנַאקַאב רעד ןיא גָאלָארקענ םעד םיול

 "נַאה זיא ןלעװק ערעדנַא ןוא 1911 רָאי ןופ (14 'נ) *ַאטילעַארזיא,

 לָאמ עטשרע סָאד .הסיפת ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ לָאמ ייווצ ןַאמסלעד

 ,ןילבמעד ןופ סעטַאמַאזַאק יד ןיא גנוטסעפ םישדח 2 ףיוא 1863 רָאי ןיא

 ,הסיפת רָאי 2 ףיוא -- דנַאלסױא ןופ רעקקירוצ ןכָאנ לָאמ טייווצ ַא

 רע וו ,ענטוק ןיא רעטייוו רע טריציטקַארּפ ףָארטש יד ןעמוקּפָא ןכָאנ

 רעביא ךיז רע טגָארט ןַאד .1909 רָאי ןזיב סייררעביא ןָא טניווװעג טָאה

 ץרעמ ןט-23 םעד .טיוט ןזיב טניוװעג טָאה רע וװ ,קעװַאלצָאלװ ןייק

 ךרוד טעטכַאעג ןוא טצעשעג ,קעװַאלצָאלװ ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1

 ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע -- .דל ַאּפָאעל טילבנעצײװ

 "עג ןוא רעטלַאהכוב ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז) עשרַאװ ןיא 1840 רָאי

 ערעכעה יד טכוזַאב טָאה טילבנעצייוו ,(973 ענלַאמכָארק ףיוא טניוװ

 ,רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא ,רע טרעוו 1858 רָאי ןיא ,ץלעק ןיא לושילַאער

 "פיוא םעד ןיא .עימעדַאקַא רעשיגרוריכיאקידעמ רעד ןיא ןעמונעגפיוא

 "יצידעמ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,ליײטנָא ןוװיטקַא ןַא רע טמענ דנַאטש

 רעטסיולק ןיא עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא ךיז רע טקילײטַאב ןטנעדוטס

 "ייוו ךיז טָאה רעהרַאפ םעד תעב .טריטסערַא טרעװ רע .ןַאי ןקיליײה ןופ

 טַאהעג טשינ טָאה רע .אטח םוש ןייק וצ ןעועג הדומ טשינ טילבנעצ

 "יד וצ טּפשמרַאפ טרעוו רע .עיצַארטסנָאמעד רעד וצ תוכייש םוש ןייק

 ןטיבעגמוא לייטרוא רעד םיא טרעװ רעטעּפש רעבָא .רעטילימ ןיא ןענ

 .ןיא ןטַאמַאזַאק עשיגרָאעגָאװָאנ יד ןיא טסערַא םישדח 3 ףיוא

 א ַאלָאקש; רעד) ןיא לוטיט-רעקידעמ םעד רע טמוקַאב 4

 ױקַא רעװָאטַאטערעסױא סלַא טרינימָאנ רע טרעװ 1869 רָאי ןיא ןוא

 םעד ןופ רָאטַאנידרָא ןעועג טילבנעצייוו זיא 1870 רָאי ןטייז ,ועש

 ,לָאטיּפש ןשידיי

 ןעועג זיא ,1841 רָאי ןיא ןריבעג ,ןָא על שי פנעגַא װ

 "ניבנייא ןַא ןעוועג זיא ("המלש רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עמערָא ןופ ןוז ַא

 ,ץירָאמ .ַאקשַאמ רע טסייה טקַא רעדנַא ןַא ןיא (+
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 ,1800 ַאקסרַאיניװָאנ רעטעּפש ,1791 ַאנסַאשט ףיוא טניווװעג ןוא רעד
 -ןייא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רטָאיּפ רעדורב רעד ךיוא .עשרַאװ ןיא
 "רעניבַאר יד טקידנעעג 1857 רָאי ןיא טָאה שיפנעגַאװ ןָאעל .יירעדניב
 -ַאזקעיסטירטנייא םֹעד וצ טיירגעגוצ רָאי 2 ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,לוש
 ןבעג ןופ ןטלַאהעגסיױא ךיז טָאה טנעדוטס רעמערָא סלַא שיפנעגַאװ .ןעמ
 סלַא םיא ןעמענפיוא ןגעוו השקב ַא ןָא רע טיג 1859 רָאי ןיא ,סעיצקעל
 וצ םיא ןזָאלוצ ןוא עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-ָאקידעמ רעד ןופ רערעהוצ
 יד וצ טרעהעג טשינ ללכ רעבָא טָאה סע .סנעמַאזקע-סטירטנייא יד
 "םדוק זיא וצרעד .עימעדַאקַא רעד ןיא דיי ַא ןעמענוצפיוא ןכַאז עטכייל
 -ימַאב עגנַאל ךָאנ ,ײצילַָאּפ רעד ןופ עיצַאמיטיגעל ַא ןעוועג קיטיונ לכ
 -ןרעניא ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקַאבסױרַא שיפנעגַאװ ןיוש טָאה ןעגנוא
 -יטיגעל ַאזַא ןבעגסױרַא םיא לָאז טַארטסיגַאמ רעד זַא ,םוירעטסינימ
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא 1860/1 רָאי ןיא ךעלדנע זיא שיפנעגַאװ .עיצַאמ
 -שידירוי רעד ףיוא ךיז רע טביירשרַאפ 1862/3 רָאי ןיא .לושכיוה רעד
 ."ַאנוװלג ַאלָאקש,; רעד ןֹופ גנולײטּפָא רעוויטַארטסינימדא

 ןוא סטכילשנוא ןופ זיירק םעד וצ טרעהעג טָאה שיפנעגַאװ ןָאעל
 עד ןופ ןיירַאפ םעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רֹע .םירבח סנייטשלעדע
 ןרָאװעג טריטסערַא רֹע זיא ייז טימ ןעמַאזוצ .רעקימעדַאקַא עשיטַארקָאמ
 ןט-15 ןופ עיצַארטסנָאמעד רעד תעשב ןאי ןקיליײה ןופ ךריק רעד ןיא
 ,1861 רעבָאטקָא

 -טּפש יד טָאה 1861 רָאי ןופ ןשינעעשעג יד ןיא לייטנָא סשיפנעגַאװ
 ןופ ןטקַא:סעצָארּפ יד ןופ דוסי ןפיוא טכַאמי סגנושרָאפסױא עקידרעט
 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא טריזירעטקַארַאכ 1861 רָאי

 ילַא ןַא ןעמונעג רֹע טָאה ןעורמוא עקיטציא יד ןופ בױהנָא ןיא;
 -סיולק יד ןיא טריפעגנָא ןוא סעיצַאטסעפינַאמ עלַא ןיא לײטנָא ןוויט
 ַא ןיא רע יװ ױזַא .תוליפת עשירעצעהפיוא ןופ ןעגניז םעד טימ סרעט
 יעג-סנביולג ענייז ןשיווצ ןטיײרּפשרַאפ וצ טסיילפעג ךיז רע טָאה ,דיי
 יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ףוס םוצ .םזיטָאירטַאּפ ןשילוּפ םעד ןסָאנ
 יד ןיא םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא סעיצַאטסעפינַאמ יד ןופ רעריפטּפיױה
 ,"(1861 רָאי ןופ ה"ד) רָאי םעד ןופ לירּפַא ןט-28 ןוא ןט-26 ןופ געט

 ןייק ןרָאװעג טקישרָאפ רע זיא לעדַאטיצ ןיא ןציז םישדח 3 ךָאנ
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 סיקסלָאּפָאלעיװ ןופ דוסי ןפיוא .עינרעבוג רעקסלָאבָאט רעד ןיא קסמָא
 גנוקישרַאפ םישדח ןבלַאהטרעדנַא ךָאנ ךיז רע טָאה טערקעד-עיטסענמַא
 -יו ךיז רע טמענ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ךיילג .םייה ַא קירוצ טרעקעגמוא
 ןיא טצעזעגנייא רעדיװ טרעװ רע ןוא טעברַא רעלַאגעלמוא רעד וצ רעד
 | ,הסיפה

 ,ןשיפנעגַאװ ןופ ןטקַא-סעצָארּפ יד ןרָאװעג ןטיהעגפיוא ןענעז סע

 ןטנעדוטס ייר רעצנַאג ַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טּפשמעג זיא רעכלעוו

 װַאלסעשט ,יקסרַאקָאט ןַאיצול טימ :ונייהד ,*ַאנווװולג ַאלָאקש, רעד ןופ

 -אד ןָאעל ,יקסוװָאמוג רעדנַאסקעלַא ,יקסלווועיזד יצַאנגיא ,יקסווָאנַאימ

 -עג זיא שיפנעגַאװ ,ןײטשּפע וװַאלסידַאלװ דמושמ םעד ןוא יקסוועשאמ

 -רַאפ םעד ןופ ןעגנורעלקרעד-תודע יד ןופ דוסי ןפיוא טריטסערַא ןרָאװ

 טָאה שיפנעגַאװ זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה רעכלעוו ,יקסרַאקָאט רעטער

 רעטרעֿפ רעד ןופ קינלעשטַאנ ַא ןופ טמַא ןקיטכיו םעד ןעמונרַאפ

 ןעגנורעלקרעד ענייז ןבעגעג טָאה יקסרַאקָאט ,עשרַאװ ןיא ?עצינלעיזד,|

 -עג שיפנעגַאװ ןיוש זיא גָאט ןטייווצ םעד ,1864 רַאונַאי ןט-25 םעד
 םיא ייב ןעמ טָאה רענָאיצולָאװער ןטינעג ַא ייב יו רעבָא .טריטסערַא ןעוו

  ,(רעטסײמ:ײײצילַָאּפ רעבָא ןופ טרָאּפַאר ןטיול) ןענופעג טשינרָאג

 -רַאפ םוצ ןעמונעג ןשיפנעגַאװ ןעמ טָאה רַאורבעפ (15) ןט-2 םעד

 .ןעוועג הדומ טשינרָאג וצ רעבָא ךיז טָאה רע .יועה

 -שג טשינ -- שיפנעגַאװ טכירעג ןרַאפ טרעלקרעד -- בָאה ךיא;

 ךיא סָאװ ,זיולב טשינ ןוא עיצַאזינַאגרָא רערענָאיצולָאװער ןייק וצ טרעה

 ךיא רָאנ ,"עצינלעיזד; רעטרעפ רעד ןופ קינלעשטַאנ ןייק ןעוועג טשינ ןיב

 ,"טיידַאב סָאד סָאװ ,טשינ ךיוא סייוו

 ןייק ןופ סייוו סָאװ ,"עשלעמעל, קידלושמוא ןַא ,טרָאװ ןייא טימ

 ןענעק לָאז רע זַא ,טנקײלעגּפָא ךיוא רע טָאה אליממ .ןלייצרעד וצ ךַאז

 .ערעדנַא ןוא ןיקסוװעלַאז ,ןיקסרַאקָאט

 ןיא ,ןעגנוגנידַאב ערעווש יד טרעדלישעג רעטייוו טָאה שיפנעגאוו

 ןײלַא סיוא ךיז רע טלַאה רָאי 9 טייז .ןבעל וצ סיוא טמוק םיא עכלעוו

 -ַאב רעד .ןרעטלע ענייז ןפלָאהעג וליפַא רע טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא

 ןייא טפָארטשַאב ןעוועג ןיוש זיא רע זַא ,רעטייוו טלייצרעד רעטקידלוש

 רֶע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .טייקיטעט רעשיטילָאּפ רָאפ לֶאְמ
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 ןגעוו ןדער וצ וליפַא רָאנ ,קיטילָאּפ ןריפ וצ זיולב טשינ טַאהעג ארומ
 | | ,"םעד

 -ָאט רעטעררַאפ םעד טימ טריטנָארּפנָאק רעבָא םיא טָאה ןעמ

 ,ערעדנַא ןדער וצ ןביוהעגנָא שיפנעגַאװ ןיוש טָאה ןַאד ןוא יקסרַאק
 רעט-4 רעד ןופ קינלעשטַאנ ַא ןעוועג עקַאט ןיב ךיא; .םירוביד ענעפָא
 ןיא טמַא םוש ןייק ןעמונרַאפ טשינ רעבָא רע טָאה רעירפ ."עצינלעיזז

 -ּפַא טשינ רע טָאה "העובש ערענָאיצולָאװער , ןייק .עיצַאזינַאגרָא רעד

 ַא ןופ קינלעשטַאנ ַא ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ בָאה ךיא םגה; .ןבעגעג

 --- שיפנעגַאװ לרוג ןרעטיב ןייז ןכַאמ רעטכייל ךיז ליוו --- עצינלעיזד

 רעייז .(טמַא םעד ףיוא) *עיצַאנימָאנ ןייק ןעמוקַאב טשינ רעבָא ךיא בָאה

 -נָאק ןיא ןענַאטשעג זיא רע ױזַא יו ,גנורעלקרעד יד זיא טנַאסערעטניא
 בלַאה ַא טקישעגוצ םיא טָאה ןעמ .טכַאמ-דנַאטשפיוא רעד טימ טקַאט

 ןעמוק םיא וצ ףרַאד סָאװ ,ןָאזרעּפ יד זַא ,ןדלָאמעג םיא ןוא לטרַאק

 טפלעה עטייווצ יד ןמיס סלַא ןעגנערב םיא טעװ ,םינינע עכעלטמַא ןיא

 ףױא טלעג ןבעג םיא טגעלפ יקסרַאקָאט רעטעררַאפ רעד .לטרַאק ןופ
 -ופעג ךיז טָאה "עצינלעיזד , רעד ןופ ָארויב סָאד .ןבַאגסױא עכעלטמַא
 ןטלַאה רע טגעלפ ןריּפַאּפ רעבָא ,הריד רעד ןיא ןשיפנעגַאװ ייב ןענ
 ,ווושרעדנַא ץעגרע

 -יטומ ַא ןעוועג זיא גנושרָאפסױא רעד תעב גנוטלַאה סשיפנעגַאװ

 ןייק ןטעבעג טשינ ,הטרח ןייק טרעלקרעד טשינ טָאה רע .עקידריוװ ַא ,עק

 ,טישרַאפ טשינ םענייק ךיוא טָאה רע ,תונמחו

 -עּפש .טַאירָאטידיױא-דלעפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנושרָאפסיױא יד
 -עג'רעטילימ םוצ ןרָאװעג טקישעגרעבירַא ןינע רעצנַאג רעד זיא רעט
 -דלַאװג טימ םיא טָאה ןעמ זַא ,טגָאלקעג ךיז טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,טכיר
 טשינ טָאה רע ןכלעוו ,לָאקָאטָארּפ ַא ןביירשוצרעטנוא ןעגנוווצעג ןטַאט
 -לושַאב יד טעטסַאלַאב סָאמ רעסיוװעג ַא ןיא טָאה סָאװ ןוא טנעיילעג
 ףקיזָאד יד קירוצ טיצ שיפנעגַאװ .יקסװָארבמָאד ןוא יקסווָאקשור עטקיד
 .ןעגנורעלקרעד

 טקישרַאפ ןוא לעדַאטיצ ןיא רָאי ייווצ ןסעזעגּפָא זיא שיפנעגַאװ
 ןטעברַא ערעווש ,עכעלגנעלסנבעל ףיוא ריביס ןייק ןרָאװעג

 -רָאװ ןייק טרעקעגמוא ךיז רֶע טָאה גנוקישרָאפ רָאי 20 רעכעה ְךָאנ
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 -עג רע זיא 1911 רָאי ןיא .ָארויב-סלדנַאה ַא ןיא טעברַאעג רעווש ןוא עש

 עשיטילָאּפ ,עקיטכעמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא היול ןייז .ןברָאטש

 טשינ ךיז טניפעג םלוע-תיב רעװעשרַאװ ןפיוא הבצמ ןייז ,עיצַאטסעפינַאמ

 םענופ רעמענלײטנָא ןוא טָאירטַאּפ ןשילױוּפ ןטנאקאב םעד ןופ טייוו

 (*,להָאװ קירנעה -- 1863 רָאי ןיא דנַאטשפיוא

 -זיא, גנוטייצ עשיליוּפ שידיי יד טָאה ןשיפנעגַאװ ןופ טוט ןכָאנ

 -ַארקענ ןעמערַאװ ַא טכעלטנפערַאפ (1911 ץרעמ ןטי7 ןופ) ?ַאטילעַאר

 רעטייוו ָאד ןעגנערב רימ ןכלעוו ,םענעברָאטשרַאפ ןופ קנעדנָא םעד גָאל

 | | :גנוצעזרעביא רעשידיי ַא ןיא

 גנע רעייז זיא ןבעל ךעלנעזרעּפ רעייז סָאװ ,ןדיי לָאצ עסיורג יד;

 -ייוצ רעד ןיא קלָאפ ןשילױּפ ןופ עטכישעג רעד טימ ןדנובעגנעמַאזוצ

 טשינ םעד ךָאנ .רענעלק ץלַא טרעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעט

 ריב יד ןופ רענייא ןעמוקעגּפָא רעדיוו זיא להָאװ קירנעה ןכעלסעגרַאפ

 ,דנַאל ןרַאפ טפַאשביל רעסייה ַא טימ ןעגנורדעגכרודַא ןענעז סָאװ ,'ועג

 ח"ד ןט-6 םעד .דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןבעל רעייז ןעוועג בירקמ ןבָאה סָאװ

 -געגַאװ ןָאעל ור רעקיבײא רעד וצ טריפעגּפָא רימ ןבָאה (1911 ץרעמ)

 ?,1861 רָאי ןופ רעריטרַאמ ןוא רעוט עקינייװ יד ןופ םענייא ,ןשיפ

 טביירש ,ןבעל ןייז ןופ ןטקַאפ עטנַאקַאב ןיוש יד ןענעכערסיוא ןכָאנ

 :?ַאטילעַארזיאק רעד

 .םיוא ןיא רעמענליײטנא עטסדנטײדַאב יד ןופ רענייא ןעװעג זיא להָאװ קירנעה (+6

 -נֵא ןויטקַא ןייז רַאֿפ .דנַאטשפיוא ןופ ןצנַאניפ יד טימ טריפעננַא טָאה רע .דנַאטש

 טכַארברַאפ טָאה רע ווו ,ריביס ןייק ןרָאװעגנ טקישרַאפ רע זיא דנַאטשּפיוא ןיא לייט

 .1871 ןיב 1868 רָאי ןופ קצוקריא ייב לאסוא ןיא

 ָאעב,) שידיי ןיא גנוטייצ רעטשרע רעד ןופ רעכעגסיורַא םעד ןופ לקינייא ןַא

 ,םיובנעזייא ינַאטנַא עיצַאלימיסַא רעד ןופ רעריפ ןוא ("לעסקייװ רעד ןַא רעטכַאב

 .הטיש רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןיפ רעגנעהנַא ןַא ןעװועג רענעי יו טקנופ רע זיא

 א 1910 ראי ןיא ןטלַאהעג 'בק םענעמָא םייב יקסװַאנַארַאב ר"ד טָאה ןלהָאװ ןנעוו

 ןיז עטסלדייא יד וצ ,עלעדייא יד וצ, :טנַאזענ ןרעדנַא ןשיװצ טאה רע ןוװ ,עדער

 יּמִא ןייו ןופ טגָאזענּפָא ךיז טָאה רע .להָאװ טרעהעג טָאה דרע רעשיליוּפ רעד ןֹופ

 ,המשנ רעשיליוּפ ןייז ךרוד רָאנ ,הנומא ןייז טרעדנעעג טשינ טָאה רע ,גנומַאטש

 רע סָאװ ,ןדייל ענייז ךרוד ,דנַאלרעטַאפ ןופ ליוװ ןרַאפ ךיז ןייז בירקמ ןייז ךרוד

 רָאפ טכַארטָאב ףיז רע טָאה ,ריביס ןֹופ עגרָאטַאק רעד ךרוד ,ריא רַאפ ןטילעג טָאה

 ,"טולב ןייז ןופ טולב רָאּפ ,ןייב ןייז ןופ ןייֵב
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 טלַאהפיוא ןייז ןופ טייצ "רעטצּריקעג, רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא;

 םעד ןרעטכיײלרַאפ וצ טסווװעג שיפנעגַאװ טָאה ,גנוקישרַאֿפ רעד ףיוא

 ןלייט לָאמלײט ךיז טגעלפ רע עכלעוו טימ ,םירבח ענייז ןופ לרוג ןרעווש

 ,רעקידריווסנביל ןוא רעשירבח רעייז ַא ןעוועג זיא רע .ןסיב ןטצעל ןטימ

 םיא ןבָאה לָאמ ךס ַא .טַאהעג ביל ןוא טרעעג עלַא םיא ןבָאה רַאפרעד

 רָאי םעניא .עטסָארַאטס רעייז סלַא טליײיװעגסױא םירבח ענייז עקַאט

 טלָאמעד ןופ טָאה רע .םייהַא ןעמוקעגקירוצ קידנעטש ףיוא רע זיא 7

 עטפַאהנסיוװעג סָאד .הסנרפ רַאפ ףמַאק ןרעוש ַא ןריפ ןבױהעגנָא ןָא

 םעניא ןעמונעג ךיז ףיא טָאה רע עכלעוו ,ןטכילפ יד ןופ ןריפסיוא

 "וועג םיא רַאפ טָאה ,קיטעט ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא ,ָארויג-סלדנַאה

 שיפנעגַאװ .ןזיירק עטסטיירב יד ןיא ןעזנָא סָאד ןוא עיטַאּפמיס יד ןענ

 ,דניירפ ןופ הנחמ עסיורג ַא טָאהעג טָאה רע ,טַאהעג הנותח טשינ טָאה

 טָאה רעּפרעק ןייז ,ּפַאלק רערעווש ַא ןעוועג זיא טיוט ןייז עכלעוו רַאפ

 יױזַא טָאה רע עכלעוו ,דרע רעד ןיא ור רעקיביײיא ןייז וצ טכַארבעג ןעמ

 םעד ןבענ ןעוועג רבקמ םיא טָאה ןעמ .טַאהעג ביל סייה ױזַא ןוא יירטעג

 ",להָאװ קירנעה -- ףמַאק ןוא ןדייל ןופ רבח ןטבילעג ןייז ןופ רבק

 ןילָאװ ןופ רעטקָאד ַא - ףל ַא דַא גר ע בנעט 7ַאדר ט

 ,הסיפת רעוועיק ןיא ןסעועג רע זיא דנַאטשפיוא ןיא לײטנָא ןייז רַאפ

 םישדח יד ןיא ןעוועג זיא סָאד, :יקסנָארװַאג אטיוואר טביירש םיא ןגעוו

 ןיא ןסעזעג רעטניוו ןצנַאג ַא ךיא ןיב 1863 רָאי ןיא ,1864 יאמיץרעמ

 ןטשרע ןפיוא טריפעגרעבירַא ךימ ןעמ טָאה רעטעּפש ,ױעמַאק-לצנייא ןַא

 -וַאג ַאטיוװאר 'ה םעד .ןרעמַאק 5 ןעוועג ןענעז רָאדירָאק ןפיוא ,קָאטש

 זיא סע וװ ,2 רעמונ רעמַאק רעד ןיא טצעזעגנײרַא ןעמ טָאה יקסנָאר

 "וװאג טביירש -- יונעג קנעדעג ךיא; .גרעכנעטכַארט ףלָאדַא ןסעזעג

 רעצרַאװש ,רעגנַאל ַא טימ ,טלַאטשעג ענייש עטיירב ןייז --- יקסנָאר

 ךיא .עשיטימעס ןכָארּפשעגסױא ןכירטשיסטכיזעג ,סעסנָאװ טימ דרָאב

 טרעטנעגרעד ךיז טָאה יורפ סגרעבנעטכַארט ןעוו ,טנעמָאמ ַא קנעדעג

 טעװ רע זַא ,ןייװעג ַא טימ ןַאמ םעד טלייצרעד ןוא עטשַאב רעד וצ

 ."הסיפת רעד ןופ ןרעװ טריפעגקעווַא ןכיגניא

 שארב ןענַאטשעג זיא ,ןיצידעמ-רעטקָאד ַא -- יק ס װ ָא דנ ַא ל

 וצ יד ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעמייהעג ַא ןופ

 יקסוָאדנַאל ר"ד זיא טכירַאב ןייא טיול ,דנַאטשפיוא םוצ ןעגנוטיירג
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 .עגרָאטַאק ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טיוט םוצ ןוָאװעג טּפשמרַאפ

 יירד ענייז ןופ םענייא ןפָארטעג ןבָאה סָאד לָאז העידי רעטייווצ ַא טיול

 ןבָאה ןלָאז ןוא דנַאטשפיױא ןיא טקילײטַאב עלַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןיז

 ,ןלַאפעג

 ןופ ןעמָאנרָאפ רעד טשינ טנַאקַאב טשינ זדנוא זיא ןרעױדַאב םוצ

 -נַאל רייד ןגטוו םיטרּפ ערעדנַא םוש ןייק טשינ ךיוא יו יקסווָאדנַאל ר"ד

 יד ןיא .1863 רָאי ןיא דנַאטשפיוא םענופ רעמענלײטנָא םעד ,יקסוװָאד

 -טנוזעג ןופ רָאטקעּפסניא םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפױה רעד ןופ ןטקַא

 ןעניפעגוצסיוא ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה עשרַאוו ןיא טסניד-סטייה

 סָאװ ,דיי ַא ךיוא .יקסװָאדנַאל רעטקָאד-ןיצידעמ םעד ןגעוו םיטרּפ

 -נאל ר"ד ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ עסיוועג .ןטייצ ענעי ןיא טבעלעג טָאה

 טייקטסיירד ןייז ונייהד ,ןרעוװ טכַארבעג רעטייוו ןלעו עכלעוו ,יקסווָאד

 ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא טכַאמ-רעטילימ רעשיסור רעד טימ ףמַאק ןיא

 ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,הרעשה ַא ןלעטשוצסױרַא זדנוא ןביולרעד

 רעמענליײטנָא סלַא טנַאקאב זיא סָאװ ,יקסוװָאדנַאל רייד ןבלעז םעד טימ

 ר"ד ןגעוו תועידי עסיוועג יד רעטייוו ָאד ןעגנערב רימ .דנַאטשפיוא ןיא

 ןבעגנייא טייהנגעלעג רעכעלקילג ַא קנַאד ַא ךיז טעוו רשפא .יקסווָאדנַאל

 .סיקסוװָאדנַאל עדייב יד ןריציפיטנעדיא וצ ןצעמש

 רע) *עשרַאװ ןופ רעניוונייא רעד, ,יקסװָאדנַאל יטנעצניוו רייד

 ,(זיוה סנײטשּפע ןיא ,40 .נ סַאגױרָאטַאנעס רעד ףיוא טניוװעג טָאה

 רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנעעג 1840 רָאי ןיא טָאה

 -ןרעניא רעד וצ ךיז רע טדנעוו רָאי ןבלעז םעד ןיא .לוש-ךיוה רעוװָאקרַאכ

 ןפיוא ןריציטקַארּפ וצ שינעביולרעד ַא ןגעוו ןלױּפ-סערגנָאק ןופ עיסימָאק

 עקיזָאד יד עקַאט רע טמוקַאב רָאי ןבלעז םעד ,ןליוּפ- סערגנָאק ןופ חטש

 השקב עטנַאסערעטניא ןַא ענייז רימ ןענעייל 1840 ףוס .שינעביולרעד

 שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,השקב ַא --- עיסימָאק-ןרעניא רעד וצ

 -עטלעהרַאפ (!עקיטלָאמעד יד רַאפ זיולב טשינ ןוא) עקיטלָאמעד יד ראפ

 רעבָא תויה, .קסַאל ןיא רעטקָאד-טָאטש ַא ןוֿפ ןטסָאּפ ַא טעב רע :ןשינ

 טשינ רעבירעד טָאה ןוא ןביולג ןשילַאטנעמַאטסעטיטלַא ןופ זיא רע יו

 רעטנוא ךיז רע טמענ ,עלעטשיסגנוריגער ןייק ןעמענרַאפ וצ טכער ןייק

 ךעלצונ ןייז וצ םורָא ױזַא ידכ ,טסיזמוא טכילפ עקיזָאד יד ןליפרעד וצ

 ,"טייהשטנעמ רעד ןוא דנַאל םעד
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 -סטייהטנוזעג ןופ רָאטקעּפסניא-טּפױה רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 טנעטעּפ רעד תמחמ/, הבושת עוװיטַאגענ ַא ןבעגעג ףיורעד טָאה טסניד
 ןרָאװעג טמיטשַאבסיוארָאפ ןיוש זיא סנטייווצ ןוא ?ןביולג סהשמ ןופ זיא
 ,טַאדידנַאק רעטייווצ ַא

 ,1852 רָאי ןיא ןטקַא יד ןיא ףױרַא רעדיוו טמיווש יקסוװָאדנַאל ר"ד

 ןיא רעטקָאד ַא ףיוא עיצַאנימָאנ ַא ןגעװ סע ךיז טלדנַאה לָאמ סָאד

 -סטייהטנוזעג ןופ רָאטקעּפסניא-טּפױה רעד .ןילבול ןיא לָאטיּפש ןשידיי

 -סטָאטש םעד ןופ ףורפיוא רעד תמחמ ,םעד ןגעק טשינרָאג טָאה טסניד

 'רנ ,1840 ילוי 18/20 ןופ) טַאר ןוויטַארטסינימדַא םעד ייב רַאטערקעט

 סנטסָאּפ-םירױטקַאד ןעמענרַאפ וצ םיריוטקָאד עשידיי טביולרעד (7

 !הנומא רעייז ..,ןופ רעלעטיּפש ןיא

 יב טסעפ רעייז ןטלַאהעג יקסוװָאדנַאל ר"ד ךיז טָאה ןילבול ןיא

 ייצ לָאצ עסיוועג ַא טמיטשַאב טָאה רָאטקעּפסניא-סטייהטנוזעג רעד .ךיז

 ,ןילבול ןיא טייל-רעטילימ עקנַארק ןלייה ןלָאז סָאװ ,םיריוטקָאד עליו

 יקסװָאדנַאל ךיוא ןענופעג ךיז טָאה םיריוטקַאד עטמיטשַאב יד ןשיוצ

 ,גנַאװצ ןימ א ןעועג לָאטיּפשרעטילימ ןיא טסניד רעד זיא אמתסמ

 ןוא לָאטיּפש ןופ רעריפנָא םעד טימ םיכוסכס וצ טייגרעד סע תמחמ

 ,טכַאמ רעד ןופ שיגעביולרעד ַא ןָא לָאטיּפש םעד טזָאלרַאפ יקסוװָאדנַאל

 רַאפ ןצנעװקעסנָאק ערעוװש טימ ןיקסוװָאדנַאל טָארד רָאטַאנרעבוג רעד

 רעבָא טָאה לעגעלש רייד לָאטיּפש ןופ רעריפ רעד .טסניד ןופ ךיז ןגָאזּפָא

 סָאװ ,ןדירפוצ רע זיִא רעבירעד ,ןיקסװָאדנַאל טימ תורצ ליפוצ טַאהעג

 טדנעוו רע .רעטקַאד ןשידיי ןקידהּפצוח םעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא רע

 טשינ טנידרַאפ רע תמחמ , ןעײרפַאב ןיקסווָאדנַאל לָאז ןעמ רעבירעד ךיז

 ,"יורטוצ ןייק ףיוא

 -סװָאדנַאל רעדיװ רימ ןענעייל (1859) רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא ןיא
 םומינימ ה"ד ,טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב ןכָאנ רָאי 29 .השקב ַא סיק
 -עמ-רעטקָאד ףיוא ןעמַאזקע םוצ וצ רע טערט ,ןרָאי רעקיצפופ ענייז ןיא
 ןיא ןוא סנעמַאזקע יד וצ וצ םיא טזָאל טַאר רעשיניצידעמ רעד .ןיציד
 רַאונַאי 5/17 םעד ןוא ןעמַאוקע םעד סיוא עקַאט רע טלַאה 1860 רָאי
 .ןיצידעמ-רעטקָאד לטיט םעד רע טמוקַאב 0

 -ַאב וצ טכער ַא זדנוא טיג עיפַארגָאיב עקידנביוא יד זַא ,ןכער ךיא
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 ןעמונעג טָאה סָאװ ,יקסװָאדנַאל ר"ד רעד סָאד זיא אמתסמ זַא ,ןטּפױה

 ,דנַאטשפיוא ןיא לײטנָא

 לדליב שיטסירעטקַארַאכ ַא ןעגנערב וצ יאדכ ךָאנ זיא ףוס םוצ

 םוצ ןָא טמוק 1845 רָאי ןיא .ןטייצ ענעי ןיא ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא

 "עג ַא ןופ עגַאלקנָא ןַא םינינע-סטייהטנוזעג רַאפ רָאטקעּפסניא-טּפיױה

 -פיוא ןופ רעמענלײטנָא ןַא אמתסמ ה"ד) רענלעז ןשיליױּפ םענעזעוו

 ,ןיקסװָאדנַאל ןגעק ַאזוג ןאּפעשטש ןסיוועג ַא ,(1821 רָאי ןיא דנַאטש

 -עגנָא ךיז טָאה ַאזוג .ץישטנעל ןיא טריציטקַארּפ טלָאמעד טָאה סָאװ

 ןגעוו ןיקסװָאדנַאל וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע ןעוו ,סיליפיס טימ טקעטש

 םעד ןופ דנַאטשוצ ןעמערָא ןפיוא טקוקעג טשינ ,רענעי טָאה ,ףליה

 -עגוצ רעבָא םיא רע טָאה רַאפרעד ,לז 42 םיא ןופ טגנַאלרַאפ ,ןקנַארק

 ןעמונעג טָאה רעקנַארק רעד ."טייצ רעצרוק ַא ןיא ןלייהוצסיוא, טגָאז

 סָאד ןוא;,,) ןשָארג ןבלַאה ַא ןוא 7 ,לז 5 וצ ןטּפעצער 8 ןיקסוװָאדנַאל יינ

 ".לז 2 יװ רעמ טשינ ןטסָאק ןפרַאד ןטּפעצער יד לייוו ,ץעזעג ןגעק זיא

 וצ ןרָאפעג רעבירעד זיא רע .טַאטלוזער םוש ןָא רעבָא .(ַאזוג טחנעט --

 ןופ טריפעגסױורַאק עקַאט םיא טָאה רענעי ןוא ווָאקרָאזָא ןיא סיימ ר"ד

 "מוא םיא לָאז יקסװָאדנַאל רעבירעד טגנַאלרַאפ ַאזוג ,?טיײהקנַארק רעד

 ,לז 42 יד ןרעק

 -גַאל ןגָאלקנָא לָאז רע זַא ,ןַאזוג טרעפטנעעג טָאה רָאטקעּפסניא רעד

 | ,טכירעג ןרַאפ ןיקסווָאד

 עלושילַאער ערעכעה יד טקידנעעג טָאה -- ב ק עי קַא װָאנ

 -ַאפ רעמערָא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה קַאװָאנ ,1855 רָאי ןיא ץלעק ןיא

 רָאי ןיא .(רעדניק 6) עכײרלָאצ ַא ןעוועג וצרעד ךָאנ זיא סָאװ ,עילימ
 ,עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-אקידעמ רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז רע טָאה 7

 ןגעלָאק ענייז ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ .רָאי 21 טלייצעג טלָאמעד טָאה רע

 -עמָארּפ ןטימ ךוסכס ַא ןיא טשימרַאפ ןעוועג רע זיא סרוק ןטפניפ ןופ

 -ײלַאב סרוק ןקיזָאד םעד ןופ רערעהוצ יד טָאה רעכלעוו ,יקצָאלסיוװ רָאט

 רעלעניגירָא ןַא טימ טעדנעװעג רעבירעד ךיז ןבָאה ןטנעדוטס יד .טקיד

 יד ייב ןייזייב ןלָאז סָאװ ,ןטנעטסיסַא ןעמיטשַאב לָאז ןעמ ונייהד ,השקנ

 רעד טסוװַאב טשינ זיא ןרעױדַאב םוצ .יקצָאלסיװ .ּפָארּפ ןופ סנעמַאזקע

 , ,השקב רעד ןופ טָאטלוזער



 ט20 עט כביש עג ןעל טיפַאק

 רעד ןיא קַאװָאנ ךיז טקילײטַאב םירבח ענייז ערעדנַא יװ טקנוּפ
 טָאה רעכלעוו ,שטיװעקנַאטס ר"ד .טעברַא רעשידנעטשפיוא רעלַאגעלמוא

 -ַאגרָא סלַא 1863 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןיא לָאר עקידנטײדַאב ַא טליּפשעג

 ןשיוװצ סיוא טנכער ,דנַאטשפיוא ןרַאפ ףליה רערַאטינַאס רעד ןופ רָאטאזינ
 ןוא עימעדַאקַא יד טקידנעעג 1862 רָאי ןיא ןבָאה סָאװ; ,ןגעלָאק יד
 ןייק ןקַאװָאנ בקעי ךיוא -- ?דנַאטשפיוא ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא
 טשינ ןענעז דנַאטשפיױא ןיא טייקיטעט סקַאװָאנ ןגעוו ןלעװק ערעדנַא
 ,ןַארַאפ

 -ןוא ןךייא רעד ןעוועג זיא קַאװָאנ זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא בגא

 -ַאקַא עשיגרוריכ שיניצידעמ יד טקידנעעג טָאה סָאװ ,דיי רעקיצנייא

 ןיא עימעדַאקַא רעד ןופ ןטנעװלָאסבַא 29 ןעוועג ןענעז ה"סב .עימעד

 ,ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ

 ,קסַאל ןופ טמַאטשעג טָאה (שרעה) קירנ עה רָא סט ַא נ ע ס
 -שס ,עדליטַאמ רעטומ יד ,םַאדַא ןסייהעג טָאה ,רעטקָאד ַא ,רעטָאפ ןייז

 1858 רָאי ןיא לוש'רַאנירעטעװ יד טקידנע רע .טָאװירּפ טנרעל רָאטַאנ

 םיא טקידגע רע ,טעטלוקַאפ ןשיטואעצַאמרַאפ ןפיוא ךיז טביירשרַאפ ןוא

 -ַאנעס ,רעטסעל ןופ זיוה ןיא טניווועג רֶע טָאה עשרַאװ ןיא .טשינ רעבָא

 רעבָאטקָא ןט:15 םעד ןעגנוטערטסױרַא יד ןיא ליײטנָא ךיוא טמענ רָאט

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ טרעוװו ןוא ןַאי ןקילייה ןופ ךריק 'ועד ןיא 1

 .יהסיפת ןיא טצעזעגנײרַא םיובח

 עשיטַארקַאמעד ןופ ןיירַאפ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רָאטַאנעס

 ,רעקימעדַאקַא
 רעד ףיוא .טכירעג ןרַאפ ןעגנורעלקרעד ענייז ןענעז טנַאסערעטניא

 ורע טרעפטנע ,ךריק רעד ןיא ןעמונעג ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ עגַארפ
 -ייו רע טרעלקרעד --- םעד רעסיוא ,"תושרד ןרעה וצ ביל טָאה רע; זַא
 ,ןיטנעדוטס ַא ,ןיליירפ טנַאקַאב ַא ןעגנוווצעג וצרעד םיא טָאה --- רעט
 טָאה רע ,ךריק רעד ןיא ןייג ריא טימ לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה עכלעוו
 זַא ,ןפרָאװעגרָאפ םיא טָאה לדיימ סָאד רעבָא ,ןייג טלָאװעג טשינ וליּפַא
 ןייז ןלעװ סע וו ,ןייג טשינ ןיהַא טעװ רע ביוא הּפרח ַא ןייז טעװ סע
 שָאצ ,עשזָאב, ןעגניז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו .םירבח ענייז ךס ַא
 רעד םיא טָאה רעדיוו רעבָא ,ןײגסױרַא טלָאװעג רע טָאה ,?ןעיקסלָאּפ
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 ןופ ןײגסױרַא ןסייהעג טָאה טכַאמ יד ןעוו .עטרבח יד ןטלַאהעגּפָא ןופ

 ןייא טימ ,ןופרעד ןטלַאהעגּפָא עטנַאקַאב יד רעדיוו םיא טָאה ךריק רעד

 ..."הוח, קידלוש זיא ץלַא ןיא ,טרָאװ

 ירַאפ רַאפרעד טרעוו ןוא דנַאטשפיוא ןיא ךיז טקילײטַאב רָאטַאנעס
 רעד ןופ רעקקירוצ ןכָאנ ,דָארָאגװָאנ-ינשזינ ןייק *טַאדלָאס טלַא, טקיש
 ןשיניצידעמ םעד ףיוא 1865 רָאי ןיא ךיז רע טביירשרַאפ גנוקוש אפ
 רעבָא רע טָאה םוידוטש ןייז .?ַאנוװלג ַאלָאקש, רעד ןופ טעטלוקַאפ

 ,תוביס עטנַאקַאבמוא בילוצ טקידנערַאפ טשיג

 ןריױבעג -- (הילא) ר עדנַא סקעלַא ןײט של עד ע
 ,קצָאלַּפ ןיא לושלטימ ַא טקידנעעג טָאה רע .עשזמָאל ןיא 1842 רָאי ןיא
 ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא ןייטשלעדע .וועיק ןיא ןעוועג רע זיא טייצ עצרוק ַא

 ,רעטקָאד-ןיצידעמ ןעוועג עשזמָאל ןיא זיא רעכלעוו ,שטיװָאלעָאי םירפא

 -שיניצידעמ רעד וצ ךיז רע טדנעוו (טסוגױא 1/13 םעד) 1860 רָאי ןיא

 ,ןיצידעמ ףיוא םיא ןעמענוצנָא השקב רעד טימ עימעדַאקַא רעשיגרוריכ

 םעד ."דנַאל ןרַאפ ךעלצונ ןענעז רעדורב ןוא רעטָאפ ןייז רעכלעוו ןיא;

 .עימעדַאקַא רעד ןופ הבושת עוויטיזָאּפ ַא רע טמוקַאב 1860 יַאמ ןט"3

 ןיא ןיצידעמ ןופ טנעדוטס סלַא טרילוקירטַאמיא 1860 רָאי ןיא זיא רע

 ןבעגעגנָא רע טָאה 1861 רָאי ןיא .עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-אקידעמ רעד

 "ור ןרעדנַא ןַא ןיא ךיז ןגָארטוצרעבירַא םיא ןביולרעד ןגעוו השקב ַא

 -רעביא טלָאװעג ךיז רע טָאה םימעט עכלעוו בילוצ .טעטיזרעווינוא ןשיס
 זיא -- השקב ןייז טימ ןעשעג זיא סָאװ .ןבעגעגנָא טשינ טרעוװ ןגָארט

 "על; ןיא טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ עיפַארגָאיב ןייז ןיא ,טסוװַאב טשינ

 "עג זיא רע זַא ,העידי ַא ןַארַאפ זיא (818 יז ,1933) "יװָאקסיָאװ שזרַאק

 ַא ..עימעדַאקַא רעד ןופ ןַאד ,טעטיזרעווינוא רעוועיק ןופ טנעדוטס ןעוו

 ןשיניצידעמ םעד ןופ דימלת ַא רע זיא 1862 רָאי ןיא זַא ,זיא טקַאפ
 | ."ַאנוװולג ַאלָאקש, רעד ןופ טעטלוקַאפ

 (1932 רַאונַאי ןט-24 ןופ *טנעמָאמ ,, ןיא) טביירש טַאלבנעזָאר ,רגמ
 סעיצַאטסעפינַאמ ןופ ןרָאי יד ןיא ךיז טָאה רע זַא ,ןענייטשלעדע ןגעוו
 ןטסנידסעטָאג עשיטָאירטַאּפ ןענעדרָאנײא םייב טנכייצעגסיוא 1860--2

 ןטימ ןעגנואיצַאב עטנעָאנ ןיא ןענַאטשעג זיא רע .סרעטסיולק יד ןיא

 ןטימ סרעדנוזַאב ןוא עיטַארקָאטסירַא רעשילױּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ
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 יד ןפור רעפרעד יד רעביא ןרָאפ טגעלפ ןייטשלעדע .קעברַאקס ףַארג

 ןטסניד-סעטָאג עשיטָאירטַאּפ יד וצ סרעטסיולק יד ןיא ןעמוק וצ םירעיוּפ

 ָאר ןופ .ןפורפיוא ענעדישרַאפ ןטײרּפשרַאפ ןוא ןלעטשַאב טגעלפ ןוא

 ןיטשלעדע זיא 1861 רעבמעצעד ןיא זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ןטַאלבנעז

 טסנידסעטָאג ןשיטָאירטַאּפ ַא ןענעדרַאנײא ןתעב ןרָאװעג טריטסערַא

 ןופ ןרָאװעג טײרפַאב רעבָא זיא רע .ָאטָאקָאמ ןיא םירעיוּפ יד רַאפ

 -םיא ןתעשב ןטכַאלש טשנעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא טסערַא

 ,דרעװש ַא טימ ןרָאװעג טעדנווורַאפ רע זיא טכַאלש ןייא ןיא ,דנַאטש

 ביױהנָא םייב .טפמעקעג רעטייו ןוא טלייהעגסיוא רעבָא ךיז טָאה 'וע

 ןטסוװַאב םעד ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא טנידעג רע טָאה דנַאטשפיוא ןופ

 -עגסיוא 1848 רָאי ןיא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,יקסוװַאלסָארעימ לַארענעג

 ןיא רע טניד ןַאד ,דנַאלשטיײד ןופ ןפמַאק ערענָאיצולָאװער יד ןיא טנכייצ

 -ישזרק :ןטכַאלש עקידנגלָאפ ןיא ךיז טקילײטַאב רע .יקצעלעימ ןופ קלוּפ

 שעיוו:אווָאנ ,1862 רַאורבעפ ןט'19 םעד (עשװָאזַאמ ןיא) זדנעסָאװ

 רעשילָאק) וועשיניב ןיא ;1863 רַאורבעפ ןט-21 םעד (עשוװָאזַאמ ןיא)

 (זיירק רעשילָאק ןיא) וָאלסָאבָאד ןיא 1803 ץרעמ ןט-1 םעד (זיירק

 -יװעג ַא ךיז רע טָאה טכַאלש רעטצעל רעד ךָאנ ,1862 ץרעמ ןט-2 םעד

 עג ןבָאה סָאװ ,ןסיירּפ יד ,טנַאק רענזיוּפ ןיא ןטלַאהַאבסױא טייצ עס

 רעד ןיא טצעזעגנייא רעבָא םיא ןבָאה ,ןסור יד טימ תחא-די ןסָאלש

 טרעק רע .ןפױלטנַא וצ טרָאד ןופ רעבָא טגנילעג םיא .הסיפת רענזיוּפ

 ןעייר יד ןיא רעטייוו טפמעק רע ווװ ,ןלױּפ-סערגנָאק ןייק קירוצ םוא ךיז

 -נָאק ןופ עדנעמָאק רעד רעטנוא ךיז טגָאלש רע .עקידנעטשפיוא יד ןופ

 יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא (אשטנָאב םינָאדװעסּפ) יקסװעשַאמָאט דַאד

 אשטנָאב ןופ טיוט ןכָאנ .אראג ןוא יקינדור ,שזרָאבדעשזרּפ ייב ןטכַאלש

 ןוא יקסוועלעימכ ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא ןפמַאק יד ןיא לייטנָא רע טמענ

 ינַאג סױרַא טמוק רע עכלעוו ןופ ,ןטכַאלש עקינייא ןיא ךיז טקילײטַאב

 ,טייהרעצ

 "וג רעד םיא טריזירעטקַארַאכ ןלעווק ענעדישרַאפ ןופ דוסי ןפיוא

 ר"ד ,דנַאטשפיױוא ןיא םיריױטקָאד יד ןופ לײטנָא םעד ןופ רענעק רעט

 -עפּפַאט ַא ןעוועג זיא ןייטשלעדע;2 :רעטרעוװ עקידנגלָאפ טימ ,רוקָאלַאיב

 ןוא תונכס םוש ןייק ןגעו טסווװעג טשינ טָאה רע ,רעשיגרענע ןוא רער

 ןלעטימ ןופ ןעוועג זיא רע; ."ןגיוצעגקירוצ טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה
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 עקידרעייפ טימ ,טענורב ַא --- עסָאנעגטיײצ ַא רענייז טביירש --- ,סקווו

 טבעלעג זיולב ןוא ןלױּפ טַאהעג ביל המשנ רעד טימ טָאה רע .,ןגיוא

 ןטלַאהַאב ןייטשלעדע טגיל ,רוקָאלַאיב רעביא טיג סע יװ ."ריא בילוצ

 רע זַא ,רעבירעד טסייה סע .םלוע-תיב ןשילױטַאק רעוועשטניּפ ןפיוא

 ,טדמשעג רעטעּפש ךיז טָאה

 'רעד םעד ןופ רעדורב ַא אמתסמ) -- ןײ ט ש ל ע ד ע ד * ד

 -נַא ןופ טסוװַאב זדנוא זיא סע יװ לייוו ,ןייטשלעדע רעדנַאסקעלַא ןטנַאמ

 "יצידעמ-שיגרוריכ רעד רַאפ טרעלקרעד ןייטשלעדע טָאה ,ןלעווק ערעד

 ןיא םירױטקָאד ןענעז רעטָאפ ןוא רעדורב ןייז זַא ,עימעדַאקַא רעשיג

 ,1863 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןיא ןעמונעגלײטנָא ךיוא טָאה --- (עשזמָאל

 ןופ ךַאז רעד ןבעגעגרעביא קרַאטש ןעוועג זיא ןייטשלעדע החּפשמ יד

 ָאטסוגױא ןוא רענדָארג רעד ןופ רעריפנָא רעשירעטילימ רעד ןעוו ,ןליופ

 ןייק ןירַא 1863 רעבמעוװָאנ ןט-12 םעד זיא יָאקצענַאג סעינרעבוג עוו

 ןוא גנורעקלעפַאב עשיטָאטש עצנַאג יד ןפורעגפיונוצ רע טָאה עשזמָאל

 -נַאב לקיטש ַא וליפַא סעצנַאטסװָאּפ יד ןבעג טעװ סָאװ רעד זַא ,טָארדעג

 ּפַאנק רעבָא טָאה גנואָארד עקיזָאד יד .ןרעוו ןעגנָאהעגפיוא טעװ שזַאד

 ןָאזרעּפ 1000 םורַא ךָאװ ַא ןיא ךיז ןבָאה רעבירעד ןוא ןפלָאהעג סָאװ

 ןיא ןענופעג הביבס רעד ןופ ךיוא יװ ץנעגילעטניא רעקיטרָא רעד ןופ

 -פיוא ערעייז ןופ טנַאקַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ענעעזעגנָא רעמ יד .הסיטת

 ענעסימשעג יד ֹוצ .ץימש ןעמוקַאב ןבָאה ,ןעגנוגייצרעביא עשידנעטש

 "אט חלג רעד ,יקסװעשָארט טכירעג ןופ רָארוקָארּפ רעד טרעהעג ןבָאה

 "עגּפָא טשינ רעבָא ןבָאה ץימש יד ,ןייטשלעדע ר"ד ךיוא ןוא יקסוואראל

 רע .דנַאטשפיױא ןיא ןעמענ וצ לייטנָא ןופ ןייטשלעדע ר"ד םעד ןטלַאה

 ַא טױל .דלעפטכַאלש ןפיוא טלַאפ ןוא ןטכַאלש יד ןיא ךיז טקילײטַאב

 רעבמעטּפעס ןט-23 םעד ןישזראוו ייב ןלַאפעג רע זיא רעשרָאפ לייט

 ןלַאפעג זיא רע זַא ,ןָא ןביג ערעדנַא .איפולס ייב ערעדנַא טיול ,3

 ןוא ?יקסנַאנזָאּפ קיננעיזדק רעד .טנגעג רעװעקָארק ןיא ווָאקשאר ייב

 ַאק סלַא ןישטָאקעשטש ייב ןלַאפעג זיא רע זַא ,רעביא ןביג *סָאלג,

 .ןַאטיּפ

 ןענייטשלעדע ןגעװ םיטרּפ עקידנגלָאפ רעביא טיג רעבלעג ר"ד

 ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה דנַאטשפיוא ןופ ךודבסיוא םיינ

 רעד ןיא .יקסוועלעימכ ןוא יקסװַאלסָארעימ לַארענעג ןופ ןעגנולײטּפָא
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 -לעימכ םיא טָאה 1862 רעבמעווָאנ ןט-24 םעד ווָאניארטס ייב טכַאלש

 ןלַאפעג זיא רע .גנולײטּפָא רעד ןופ גנוריפנָא יד ןבעגעגרעביא יקסווע

 רעשידנעטשפיוא רעד ןופ ןַאמטּפוה סלַא 1863 רעבמעצעד ןט74 םעי

 ,אווָארבז ייב יײמרָא

 ןייטשלעדע החּפשמ יד טליּפשעג טָאה סע עכלעוו ,לָאר רעד בילוצ

 רעד ןגעוו םיטרּפ עקידנגלָאפ ןבעגוצרעביא יאדכ זיא ,דנַאטשפיוא ןיא

 "יא רעד ןופ ןטקַא יד ןיא ןבעגעגפיוא ןענעז עכלעוו ,החּפשמ רעקיזָאד

 ,(גנולײטּפָא עשיניצידעמ) עיסימָאק-ןרענ

 רָאי םעניא טָאה ן ײי ט ש ל ע ד ע ם י ר פ א רעטָאפ רעד

 ,דַארג ןטירד ןופ רעטקָאד סלַא העובש ַא ןבעגעגּפָא 8

 ןיא .עשרַאװ ןיא ָארויב-ײצילַאּפ ןיא ןבעגעגּפָא רע טָאה העובש יד

 "עטילימ רעשזמָאל ןיא רעטקָאד ןעוועג ןייטשלעדע זיא ןרָאי רעק-40 יד

 ,לָאטיּפש ןשיר

 ,טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא ןַא ןטיהעגפיוא ךיוא זיא ןטקַא יד ןיא

 טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,ןעגנואיצַאב יד ףיוא טכיל לקיטש ַא טפרַאװ סָאװ

 -ַאפ ךעלמענ ןענעז סע .,רעטקָאד ןשידיי ַא ןופ הביבס רעד ןיא טשרעהעז

 םעד ,רעקײטּפַא רעשזמָאל םעד ןשיווצ ךוסכס ַא ןגעוו ןטנעמוקָאד ןַא

 טָאה רעקײטּפַא רעד .ןענייטשלעדע ןוא יקצעסַאיּפ רעטסיגַאמ-עיצַאמרַאפ

 "יוא ןוא רעקצָאלּפ ןופ טכַאמ רעשיניצידעמ רעד וצ עגַאלקנָא ןַא ןיא

 יד ןָא טזייו רע זַא ,ןענייטשלעדע ןפרָאװעגרָאֿפ עינרעבוג רעװָאטסוג

 רע טריפ ןדיי, זַא ןוא ןעניצידעמ ןפיוק ןלָאז ייז וװ ןקײטּפַא ןטנעיצַאּפ

 תואופר סיוא טביירש רע; זַא ,"ןײרַא קײטּפַא רעד ןיא ןײלַא וליפַא

 רע זַא ,עלהריסמ ַא -- ןורחא-ןורחא ןוא "ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא

 | ..סַָאּפ ַא ןָא עשזמָאל ןיא טניווװ

 ןפורעג ןוא טלייטרוארַאפ עדייב ייז טָאה טמא עשיניצידעמ סָאד

 -עגסיוא לָאמַארעדיװ זיא יירעגירק יד רעבָא .םיכוסכס יד ןליטשוצנייא

 -.לעדע לביארַאפ רעקײטּפַא רעד טָאה לָאמ סָאד ,1843 רָאי ןיא ןכָארב

 זיא רענעי םגה ,טּפעצער רעשדלעפ ַא טריטקיד רע יאמלה ןענייטש

 -רָאפ רעדיוו טָאה ןייטשלעדע .עיפַארגָאטרָא תכלה ןיא טגװַאהַאב טשינ

 רע זַא ןוא ןטנעיצַאּפ םיא ןופ ּפָא טדער רע זַא ,ןיקצעסַאיּפ ןפרָאװעג

 ריא רַאפ רעצכעטיירק ןפיוקרַאפ יורפ רעשידיי ַא טלָאװעג טשינ טָאה

 ,דניק ןקנַארק
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 ,דיירסיוא ןגנערטש ַא ןעמוקַאב לָאמ סָאד טָאה ןייטשלעדע

 -קעלַא ןופ רעדורב רעד -- ,(ןרחא) ףל ָאד ַא ןײיט שלעדע

 "נָא ןוויטקַא ןַא סלַא דייר ַא ןעוועג רעירפ זיא סע ןכלעוו ןגעוו ,'ועדנַאס

 :תועידי עקידנגלָאפ ןַארַאפ ןענעז םיא ןגעוו .דנַאטשפיױא ןופ רעמענלייט

 -ָאקרַאכ ןפיוא (טצרַא) רעטקָאד לוטיט םעד ןעמוקַאב טָאה ןייטשלעדע

 -רָאפ עקיטלָאמעד יד טימ םכסה ןיא ,1857 רָאי ןיא טעטיזרעווינוא רעוו

 -רַאפ ַא ןבעגוצסױרַא השקב רעד טימ ןייטשלעדע ךיז טדנעו ןטפירש

 זַא ןוא העובש ַא ןעמענּפָא םיא ןופ לָאז טכַאמ עקיטרָא יד זַא ,גנונעדרָא

 ַא ןבעג םיא לָאז עיסימָאקךרעניא רעד ייב גנולײטּפָא עשיניצידעמ יד

 רַאונַאי ןט227 םעד .ןלױּפ-סערגנָאק ןיא קיטקַארּפ ןופ שינעביולרעד

 .שינעביולרעד ַאזַא ןעמוקַאב ןייטשלעדע טָאה 1857 (רַאורבעפ 18)

 -נַא ,ריביס ןייק טקישרַאפ רעטקָאד רעשידיי ַא -- ג ר ע ב מ ָא פ |

 ,ןלעפ םיא ןגעוו םיטרּפ ערעד

 "רַאט ןופ טװעצַאמרַאפ ַא -- לַא כימ רע טרופקנַאר פ

 -ישרַאפ ןיא ןעמונעגלײטנָא רע טָאה עיזַאנמיג ןופ רעליש סלַא ,לָאּפָאנ

 ַאב ךיז רע טָאה דנַאטשפיוא ןכָאנ .דנַאטשפיוא ןתעשב ןטכַאלש ענעד

 זיא רע .עיצַאמרַאפ טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה רע וװ ,ןיוו ןיא טצעז

 ,1889 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 טביירש רוקָאלַאיב -- .(וַאטסג ט סוג יוא ר ע נ ז ָא ר

 "קָאד יצידעמ ןעוועג ןוא ענרָאט ןופ טמַאטשעג טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו

 ןעניוװרעמ ייב רימ ןעניפעג תועידי רעמ .עציוװָאקרוי ייב ןלַאפעג ,'דעט

 רעשיכיירטסע רעד ןיא ריציפָארעטנוא ןעוועג זיא טסוגיוא רענזָאו;

 ןוא ןַאטיּפַאק סלַא גנולײטּפָא סיקסווָאבַאשט ןיא טנידעג טָאה רע .,ײמרַא

 םעד טנַאק רערימָאדנַאס ןיא עציוװָאקרוי ייב טכַאלש רעד ןיא ןלַאפעג

 עקידנגלָאפ טגנערב *ינלָאװ סָאלג; גנוטייצ יד ,3 רעבָאטקָא ןט"1

 םעדכָאנ ,װעשַאטס ןוא עציווָאקרוי רעטניה, :טיוט סרענזָאר ןגעוו העידי

 רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,גנולײטּפָא יד ה"ד) יקסװָאכַאשט יו

 "עגרעביא ַאשָאװיל רָאיַאמ טָאה ,ןרָאװעג ןטינשעגּפָא זיא (עדנַאמָאק ןייז

 ,ווָאריװשז קינװָאקלוּפ ןטימ ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ןוא גנוריפנָא יד ןעמונ

 רענוגַארד ןענָארדַאװש 2 ,עירעטנַאפניא סעטָאר 9 טַאהעג טָאה רעכלעוו

 -טּפיוה רעד ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ךיוא זיא רע ןעוו .ןקַאזָאק 200 ןוא
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 טימ טריפעגנָא רענזָאר ןוא יקסוװָאּפָאּפ ןענַאטיּפַאק יד ןבָאה ,ענמולָאק

 .עכעלרעדרעמ ַא ןעוועג זיא טכַאלש יד .סענמולָאק ענעבילבעגרעביא יד

 יד ןיא ןטענגַאב טימ .,ןעגנודָאל עלַא ןסישסיוא ןכָאנ ,ןבָאה ןקַאילָאּפ יד

 50 ,עטעגרהעג 80 ןריולרַאפ ןבָאה ייז .קירוצ ףיוא געוו ַא טכוזעג טנעה

 עג ךיז ןבָאה עטעגרהעג יד ןשיווצ .,ענעגנַאפעג ליפיוזַא ןוא עטעדנווורַאפ

 ,רענזָאר דיי רעד ןוא יקסװָאּפָאּפ ןענַאטיּפַאק יד :רעריפנָא עדייב ןענופ

 -רַאפ 79 ןוא עטעגרהרעד 70 ןעוועג ןענעז ןסור יד ןופ ןטסולרַאפ יד

 | ,"עטעדנווו

 עמ ַא ןעוועג זיא רענזָאר יצ ןלעטשּפָא עלייוו ַא ךיז רימ ןפרַאד ָאד

 ןשיכיירטסע ןַא ןגעו יו םיא ןגעוו טביירש רעבלעג ר"ד .רעטקָאד-ןיציד

 -קָאד ןיצידעמ ןעוועג רע זיא ןרוקָאלַאיב ר"ד טיול ,טנַאנעטיײל-רעטנוא

 -קָאד ןגעװ לַאירעטַאמ ןסיורג ַא טלמַאזעגנָא טָאה רוקָאלַאיב ר"ד .רעט

 רעשמ ךיז ןעמ ףרַאד רעבירעד .ןדנַאטשפיוא יד ןיא עטקילײטַאב ,םיריוט

 סנקירעביא .ןלעווק ערעכיז ףיוא טעדנירגַאב ןענעז תועידי ענייז זַא ,ןייז

 -ַאיב ןוא ןרעבלעג ןשיווצ הריתס ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע זַא ,ןייז ןָאק

 -רעטנוא ןופ גנַאר רעד ןיא רעטקָאד ןייז טנַאקעג ךָאד טָאה רע .ןרוקָאל

 ,רעדנווו ןייק טשינ ללכ זיא דלעפטכַאלש ןפיוא לײטנָא ןייז .טנַאנעטיײל

 טצענערגַאב טשינ ךיז ןבָאה םיריוטקָאד יד ןשיווצ ןרוטַאנ עוויטקַא ועמ

 ר"ד לשמל) לָאר עקידנריפנָא ןַא טליּפשעג רָאנ ,ףליה רעשיניצידעמ וצ

 ךיוא טָאה רעבירעד ,(זיירק רעניניטסָאג ןופ קינלעשטַאנ ,ןַאמסלעדנַאה

 ,רעטקָאד סלַא טשינ טכַאלש רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז טנַאקעג רענזָאר ר"ד

 ,רעריפ-רעטילימ סלַא רָאנ

 -סָא שַאמָאט טָאה טיוט (ַאשזור :םינָאדוװעסּפ) סרענזָאר רייד ןגעוו
 :ױזַא שידיי ןיא טעטיול סָאװ ,דיל ַא- ןבירשעגנָא יקסווָארט

 רעטָאפ ַא יו טנגעזעג עלַא םיא ןבָאה קיטייװ טימ

 ,טגייצרעביא זדנוא טָאה סָאװ ,דיי םעד

 .ערעדנַא יו -- ןלױּפ טַאהעג ביל טָאה ױע זַא

 !ַאשזור ןַאטיּפַאק רעקיטומ ןוא רעליווו

 ,ךס ַא טַאהעג טסָאה וד סָאװ ,טומ ןייד רַאפ ריד דובכ

 ,ןליוּפ רַאפ סעילָאזָאמ ענייד רַאפ ריד קנַאד ַא

 !ור רעקיבייא רעד ןיא ןעור לָאז ןייבעג ןייד
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 "נַאסקעלַא ןייק טקישרַאפ --- רעטקָאד ַא -- ג יי װ צ נ ע ז ָא ר

 יב | ,קסווָארד

 רעד סע זיא רשפא .טשינ רימ ןבָאה םיא ןגעוו םיטרּפ ןייק רעמ

 םירױטקָאד יר ַא טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,גייווצנעזָאר ר"ד רעבלעז

 ןקעוצ יד רַאפ עיגרוריכ רעשירעטילימ רעד ןגעו ךוב ַא טיירגעגוצ

 -עגסױרַא יד ,םינָאנַא ןענישרעד זיא קרעו עקיזָאד סָאד ,דנַאטשפיוא ןופ

 -ַאּפמיס ןבָאה סָאװ ,םיריטקָאד רעװעשרַאװ עּפורג ַא ןעוועג ןענעז רעב

 ,דנַאטשפיוא םעד ןפלָאהעגטימ ןוא טריזיט

 1862 רָאי ןיא זיא רע ,ענװָאק ןופ רעקײטּפַא -- ַא ר י ּפ ַא ש

 ןופ טנַאדנעמָאק סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ גנוריגער רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 םעד ךָאנ .עינרעבוג רענוװָאק רעד ןיא עירעמרַאדנַאשז רעלַאנָאיצַאנ רעד

 וצ ןבירשעגנָא רע טָאה ,טנַאדנעמָאק סלַא טלייוװעגסיוא םיא טָאה ןעמ יו

 ךָאנ ןבָאה זױהטָאר רענוװָאק ןופ טנעו יד זַא ,*ַאקסלָאּפ ַאטעזַאג, רעד

 "יד יד ןופ רענייא ןייז לָאז ,דיי ַא ,רע :לַאפ ַאזַא ןעזעג טשינ לָאמנייק

 ,בולק ןשיצישטכַאילש ןשיליוּפ ןופ ןרָאטקער



 רעד ןופ םידימלת - םירױטקָאד עשידיי
 (*"ַאנוולג אלַאקש,

1 

 "ידיי קיטש ַא טימ ךיז ןענעקאב טסייה עמעט עקיזָאד יד ןשרָאּפסיױא

 -ַאב םעד טימ ןרעו טנאקאב טסייה ;ןליוּפ ןיא עטכישעג-רוטלוק רעש

 -נוהרָאי טייז זיא סָאװ ,ןיצידעמ רעד ןיא ןדיי יד ןופ לײטנָא ןקידנטייד

 -גָא רעקיזָאד רעד .ןליױּפ ןיא ןדיי יד ןשיוװצ טײרּפשרַאפ קרַאטש רעטרעד

 ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןסקאוועגסיוא סרעדנוזַאב זיא לייט

 -ילוּפ ַא ןופ ןרעיוט יד טנפעעג ןדיי יד רַאפ טָאה ןעמ ןעוו ,טרעדנוהרָאי

 -וקַאב וצ עטלטימַאב-קינײװ יד רַאפ ךיוא טכעלגעמרעד ןוא לושכיוה רעש

 -סיוא רָאנ ןָאט טנעקעג סע ןבָאה רעירפ תעב ,לושכיוה ַא ןיא גנודליב ןעמ

 ןרידוטש וצ ףיוא ןעלטימ-טלעג גונעג טַאהעג ןבָאה סָאװ יד ,עטלייוורעד

 ,ןלושכיוה עשידנעלסיוא יד ןיא

 "עג רעד ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה יַאנווולג ַאלָאקש , יד

 -רַאװ םעד ןכַאמרַאפ ןֿכָאנ .גנוגעוװַאב-רוטלוק רעשיליוּפ רעד ןופ עטכיש

 ןלױּפ-סערגנַאק טָאה דנַאטשפיוא-רעבמעווָאנ ןכָאנ טעטיזרעווינוא רעוועש

 1859 רָאי ןיא עימעדַאקַא עשיגרוריכ:שיניצידעמ יד ןענעפע םוצ זיב

 -עה ַא ןכוז טזומעג טָאה טנגוי עשיליוּפ יד .לושכיוה ןייק טַאהעג טשינ

 רערענעלק ַא ןיא רעדָא דנַאלסור ןופ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא גנודליב ערעכ

 ,דנַאלסיױא ןיא סָאמ

 -ירפַאב טנעקעג טשינ טָאה עימעדַאקַא עשיגרוריכ-שיניצידעמ יד

 םעד בילוצ טושּפ ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןשינעפרעדַאב-רוטלוק יד ןקיד

 טָאה ןעמ .טעטלוקַאפ ןייא זיולב טַאהעג טָאה עימעדַאקַא יד סָאװ ,םעט

 רעד ןופ גנודנירג יד ןעמונעגפיוא גנוקידירפַאב סיורג טימ רעבירעד

 ,יקסלָאּפָאלעיװ עיבַארגרַאמ םעד ךרוד 1862 רָאי ןיא ?ַאנווולג ַאלָאקש,

 .עלושיטפיוה עשיליופ יד (+
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 ,תוחנה ייר עצנַאג ַא ןעמוקַאבסױרַא טכַאמ רעשיסור רעד ןופ טָאה סָאװ

 "סקלָאפ עטזיורבעגפיוא יד ןליטש וצ ןפלעה טלָאזעג םיא ןבָאה עכלעוו

 ,טפַאשרעה רעשירַאצ רעד ןגעק גנוגעװַאב

 ,?ַאנווולג ַאלָאקש , רעד ןופ לָאר רעסיורג רעד ןופ גנוצַאשּפָא ןַא

 וּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טנעמָאמ-ךורברעביא ןַא ןעוועג זיא סָאװ

 -ָאי-50 םעד דובכל עבַאגסױא רעד ןיא רימ ןעניפעג ,טּפַאשנסיװ רעשיל

 -נטיײדַאב ַא; .לושכיוה רעקיזָאד רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ לבוי ןקיר
 -יזָאד רעד ןיא יקסווָאבעלכ ווַאלסינָארב טביירש --- טסנידרַאפ רעקיד

 טיבעג ןכעלטּפַאשנסיװ ךיוא יװ ,ןשיגָאגַאדעּפ ןפיוא --- עבַאגסױא רעק
 ןעוועג זיא ?ַאנוװולג ַאלָאקש, רעד ןופ םידימלת ןוא ןרָאסעּפָארּפ יד ןופ

 -טפַאשנסיװ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןדָאב ןטסעפ ַא ןטיירגוצ סָאד

 -עג קיטסייג זיא סָאװ ,חטש םעד ףיוא ןוא עשרַאװ ןיא טעברַא רעכעל

 -עגנייא טָאה ?ַאנװולג ַאלָאקש, יד .ןסקאוועגנעמַאזוצ ריא טימ ןעוו

 -כיוו ןוא גנוטיײדַאב רעד ןגעוו ןײזטסוװַאב סָאד רעטסייג יד ןיא טצנַאלפ

 רעד רַאפ ,גנולקיװטנַא רעלַאיצָאס רעד רַאפ טפַאשנסיװ רעד ןופ טייקיט

 ."םויק ןלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ ךיוא יו ,טייקיטעט-רוטלוק

 ,יקסרָאװַאי ףעזוי ר"ד "ַאנווולג ַאלָאקש , יד טריזירעטקַארַאכ ךעלנע

 ַאלָאקש, יד, .לושכיוה רעקיזָאד רעד ןופ טנעװלָאסבַא ןַא ,רעטקָאד ַא

 רעד ןעוועג ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ רעצנַאג רעד תעשב זיא *ַאנווולג

 ןופ גנודליב רעד רַאפ טקנוּפ-רַאּפשנָא ןַא ,דנַאל ןופ רעטנעצ-רוטלוק

 ערעייז ןוא עטנרעלעג יד טלמַאזעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םורָא ,דנַאל

 ןופ רעיײטשרָאפ יד ,סעירָאעט ענעדישרַאפ ןופ רעגנעהנָא יד ,םידימלת

 "עג ןוא עקיטסייג סָאד טעדליבעג טָאה ץלַא סָאד .ןעגנוטביר ענעדישרַאפ

 ."דנַאל ןופ ןבעל עכעלטפַאשלעז

 סָאװ ,לָאר עקיטכיוו יד רעטנוא סרעדנוזַאב טכיירטש יקסווָאבעלכ

 "מא; .ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא טליּפשעג טָאה *ַאנוװולג ַאלָאקש, יד

 -רַא עכעלטפַאשנסיװ יד טלקיװטנַא ךיז טָאה ןטסקרַאטשמַא ןוא ןטסירפ

 "רַאעגנעמַאזוצ ןבָאה עכלעוו ,םיריוטקָאד עגנוי ןופ ןזיירק יד ןיא טעב

 יָאקש; רעד ןופ םידימלת ןוא ןרָאסעּפָארּפ לָאצ רעסיורג רעד טימ טעב

 | | ."אנווולג ַאל

 :ןטעטלוקַאפ ריפ קיטעט ןעוועג ןענעז *אנווולג ַאלָאקש ,, רעד ןיא

 "שיטַאמעטַאמ רעד ,רעוויטַארטסינימדַא-שידירוי רעד ,רעשיניצידעמ רעד
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 -עהוצ ףיוא ןטַאדידנַאק יד .רעשירָאטסיה:שיגָאלָאליפ רעד ןוא רעשיזיפ

 -ַאזקקעיסטירטניירַא ןבעגעגּפָא ןבָאה ?ַאנוװולג ַאלָאקש, רעד ןופ רער

 -ַאנ ,קיטַאמעטַאמ ,קיזיפ ,ןײטַאל ,שיסור ,שיליוּפ ןופ עכעלדנימ :סנעמ

 ןטסלטימ םעד .ןײטַאל ןוא שילױּפ ןופ עכעלטפירש ןוא ,עטכישעג-רוט

 -ףוס םעד ךָאנרעד ,ןסרוק ייוװצ ךָאנ טגײלעגּפָא ןעמ טָאה ןעמַאזקע

 רָאי 2 ןעמַאזקעירעטקָאד םעד ,(*שזַאקעל,) רעניצידעמ ףיוא ןעמַאזקע
 ,לוטיט-רעטסיגַאמ םעד ןטלַאהרעד ןכָאנ

 -ָאקש , רעד ןופ ןטפירשרָאפ עקינייא ןענָאמרעד וצ ָאד יאדכ זיא סע

 ןופ ןטפירשרָאפ יד ןופ ןעמונעג ,סיוא טזייוו ,ןענעז סָאװ ,?ַאנווולג ַאל

 ךיז טנעייל -- ןטכַארטַאב ףרַאד טנעדוטס רעד, .ןלושכיוה עשיסור יד

 זיא סָאװ ,לכיה ַא רַאפ *ַאלָאקש, רעד ןופ ןינב םעד --- ןימַאלוגער ןיא

 ןפיוא ןרעכיור טשינ ןעמ רָאט ...רעבירעד ,טפַאשנסיו רעד טעמדיוועג

 ,"ןינב ןופ חטש

 "וטס רעדעי טָאה *ַאנוװולג ַאלָאקש, רעד ןיא ךיז ןביירשנייא םייב

 ןיא קידנטערטנײרַא, :עיצַארַאלקעד עקידנגלָאפ ןבעגּפָא טזומעג טנעז

 ךיא זַא ,ךעלרעייפ ךיא רעכיזרַאפ ,טנעדוטס סלַא "ַאנוװולג ַאלָאקש;, רעד

 רעד ךייש ןענעז סָאװ ,ןטפירשרָאפ ןוא ןצעזעג עלַא וצ ןסַאּפוצ ךיז לעוו

 ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןיוש ןענעז סָאװ ,יד ייס ,"*ַאנווולג ַאלָאקש;

 -עגסױרַא ןפרַאד סָאװ ,יד ייס ,עימעדַאקַא רעקיזָאד רעד ןופ טכַאמ רעד

 ,ןטפירשרָאפ ןוא ןצעזעג עקיזָאד יד רעטנוא ךיז ףרַאװ ךיא .ןרעוו ןבעג

 רעד ןופ ןילּפיצסיד ןוא עיצקידסירוי רעד רעטנוא ךיז ףרַאװ ךיא :ונייהד

 עלַא ןריפוצסיוא ןוא ןטיהוצּפָא בייחתמ ךיז ןיב ךיא ,?אנווולג ַאלָאקש;

 ריא רַאפ ןענעז סָאװ ,לוש רעקיזָאד רעד ןופ ןטפירשרָאפ ןוא תוטלחה

 ,"ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 "עג טָאה *ַאנווולג ַאלָאקש; רעד ןיא טָאדידנַאק ַא ןופ רעטָאפ רעד

 טימ ךיז טביײרשרַאפ ןוז ןייז, זַא ,עיצַארַאלקעד ַא ןביירשרעטנוא טזומ

 רעד ןופ ןטַאדידנַאק יד ןופ המישר רעד ןיא שינעביולרעד ןוא ןסיוװ ןייז

 עיירפ ַא רעביא םיא טזָאל רע זַא ןוא ?ַאקסװַאשרַאװ ַאנווולג ַאלָאקש,

 טָאה קיטיײיצביײילג .טעטלוקַאפ רעד ןופ לאווסיוא םעד ךייש סָאװ טנַאה

 ןופ ןטפירשרָאפ-רַאנילּפיצסיד יד ןוז םעד ןפרָאװעגרעטנוא רעטָאפ 'ועד

 ,לושכיוה רעד

 -שיניצידעמ רעד ןיא יו טקנוּפ ןבָאה "ַאנוװולג ַאלָאקש, רעד ןיא
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 -ייא טימ ,ןטפירשרָאפ עגנערטש ץנַאג טשרעהעג עימעדַאקַא רעשיגרוריכ

 | .ןענעקַאב רעטייוו ךיז רימ ןלעװ ייז ןופ עקינ
 א ןיירַאפ םוש ןייק וצ ןרעהעג טרָאטעג טשינ ןבָאה ןטנעדוטס יד

 ,טכַאמ רעד ןופ שינעביולרעד ַא

 רעד ןופ טייקרַאבסטכירעג רעד ןלַאפעגרעטנורַא ןענעז םידימלת יד |

 ןעגנואיצַאב טימ ןדנובעג ןענעז סָאװ ,ןגַארפ עלַא ןיא ?ַאנווולג ַאלָאקש ,

 -סנבעל ןופ ףיוקנייא ,טלעג-הריד ןופ ןגַארפ יד ןיא ,ןטנעדוטס יד ןשיװצ

 ,גנוטכײלַאב ןוא גנוצײהַאב רַאפ לָאצּפָא ,גרַאװכיש ,גנודיילק ,לטימ

 ןשיוצ -- טנגוי רעשימעדַאקַא רעד ןופ לײטנָא ןוויטקַא םעד בילוצ

 רָאי ןיא זיא 1863 רָאי ןופ דנַאטשפיױא םעד ןיא -- רעשידיי רעד ייז

 וצ ןעמונעגפיוא ידכ זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא 4

 יטעטשַאב ַא ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה "ַאנווװולג ַאלָאקש, רעד ןיא ןרעוו

 טשינ טָאה ןעמ/; ןַא ,טכַאמ רעשיאײצילָאּפשירעטילימ רעד ןופ גנוק

 ."סעדנַאב עשידנעטשפיוא יד ןיא ןעמונעג לײטנָא

 "סנבעל םעד ןגעוו תועידי קינײװ רעייז ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענעז סע

 .ןטנעדוטס עקיטלָאמעד יד ןופ רעגייטש

 ,רעלָאט 2.000 ןופ טַאגעל ַא ןגעוו ךיז רימ ןסיוורעד ,לשמל ,ױזַא

 ,לוש-רעניבַאר רעד ןופ דימלת רענעזעוועג ַא טזָאלעגרעביא טָאה סע סָאװ

 "על רעד .(עלסערב ןיא ןברָאטשעג זיא רע) ףלָאװ טסוגווא רעסיועג ַא

 "עמ םעד ןופ םידימלת עכעלגעמרַאפמוא רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא טָאג

 "עג טיהעגפיוא זיא סע ."ַאנווולג ַאלָאקש, רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניציד

 ןטימ עשזליא ןיא סנאיאפ ןופ טנַאקירבַאפ ןשידיי ַא ןופ השקב יד ןרָאיו

 יסקַאמ ןוז ןייז רַאפ עידנעּפיטס ַא ןגעװ דנַאלרעדנַא ףלָאדור ןעמָאנ

 ."אנווולג ַאלָאקש, רעד ןופ רערעהוצ ַא ,דנַאלרעדנא ןַאילימ

 ?אטילעַארזיא, טפירשטייצ רעשיליוּפ-שידיי רעקיטלָאמעד רעד ןיא

 םענייא .רעקימעדַאקַא עשידיי ןופ ןסנָאנַא עקינייא טכעלטנפערַאפ ןענעז

 ;ןריטיצ וצ טרעוװ זיא סנָאנַא ַאזַא
 8066 152:601ש 6166: 1ל861198,/ טס818028469 6:0112016 102 |
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 0ט0061820/  ןקנעעע040י08018 621061 60 8216: 1246000ש02.
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 ןעגעז סָאט יַאגװגלג טלָאטט , רעד ןופ ןטבערוטס עפורג ט

 'רַאֿפ ןוט 1861 רעֿבָאטט6 ןט 16 םעד ןראטעג טריטסטערַא

 ןרָאװעג טכַאמעג יא עמטנפיוא יד .ריביס ןיײק ןרָאװעג טליט

 .קצעיװָאזַאמ  ססנימ יא עמשטסערק רעד רַאּפ

 ,שטיװָאמַארבַא .גָאטס ,טכילש:וא יציריומ ;ייר עטשרעביוא יד
 בקפי ,טיפנעגַאװ ןָאעל :ייר עטסלטימ יד ;יטסגישטרַאג .דַאלװו
 -נוא יד .ןַאמדלָאג דרַאגרעב ,רעלמַאה רָאטסיװ / ,דכָאגנייפ

 .רָאמשנעס טירגעה ,ץרעה ףעזש :;:ייר עטשרעט
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 טשרעהַאב סָאװ ,דיי ַא ,"אנוולג ַאלָאקש, רעד ןופ טנעדוטס ַא;

 רָאי עכעלטע ןופ טלַאהפיוא ןַא ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא שיסור טוג

 "סגנוריגער יד ןיא רעדניק ןטיירגוצוצ רעטנוא ךיז טמענ ,דנַאלסור ןיא

 ,"אטילעַארזיא, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא תועידי ערעיונעג ,ןלוש

 ,(1868 ,24 ,מונ) ,*?אטילעַארזיא ,

 רַאפ תובדנ טכעלטנפערַאפ ךיוא ןענעז גנוטייצ רעבלעז רעד ןיא

 בדנתמ ַא רענייא ."אנווולג ַאלָאקש, רעד ןופ רערעהוצ עשידיי עמערַא

 ןטימ רעטייווצ ַא ,לבור ענרעבליז 2 טעדנעּפשעג טָאה .נ .ה ןעמָאנ ןטימ

 ךיוא ,(204 יז ,1869 *אטילעַארזיא,) לבור םענרעבליז 1 --- .פ ,ס ןעמָאנ

 ,לבור םענרעבליז 1 ןעועג בדנמ טָאה .פ .ע יורפ עסיוועג ַא

 עיצַאמָארּפ רעד ןופ גנובײרשַאב יד ןעגנערב וצ יאדכ ךָאנ זיא סע

 "אטילעַארזיא, םעד ןיא טיהעגפיוא ןיא יז .רעטקַאד-ןיצידעמ ַא ףיוא

 עמ רעװעשרַאװ ןטנאקאב םוצ ךיז טיצַאב ןוא (26 'מונ ,227 יז ,1869)

 יד טביירש -- ןגינעגרַאפ סיורג טימ, .,רענטרָאּפ ןועמש רעטקַָאד-ןיציז

 יד זיא סָאװ ,דובכ םעד ןגעוו ןייז וצ עידומ סיוא זדנוא טמוק --- גנוטייצ

 םעד ,הנומא רעודנוא ןופ עטנרעלעג עגנוי יד ןופ םענייא ןלַאפעגוצ געט

 -לת ַא ,רענטרָאּפ לאומש ריקנַאב ןגיה ןופ ןוז םעד ,רענטרָאּפ ןועמש 'ה

 -ללרפ םענעי ,עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רענעזעוועג רעד ןופ דימ

 ןייז ?"אנוולג ַאלָאקש, רעד ןיא טקידיײטרַאפ ךעלטנפע רע טָאה קיט

 ףיוא ןצלַאז-שַאטָאּפ ןופ העּפשה יד, .ט .ד .א גנולדנַאהּפָא"רעטקָאדז

 אקשירק ןרָאסעפָארּפ יד ןעוועג ןענעז ןטנענָאּפָא ,"?ףיולמוא-טולב םעד

 א סיוא ךיז טקירד סע יו --- ןבָאה סע ןגַארפ סנעמעוו ,יקצָארװַאנ ןוא

 רעד ןופ טייקיונעג ןוא טייקכעלטנירג יד ןזיװַאב רעּכיג --- גנוטייצ עגיה

 רעד .טייקיטפַאהרעלעפ ריא רעדייא ,גנולדנַאהּפָא רעטנעיילעגרעביא

 םעד ףיוא תואיקב עפיט ַא ןזיווַאב סרעפטנע ענייז ןיא טָאה טנערָאטקָאד

 "עמ ןופ טַאר רעד .ללכב גנודליב עשיניצידעמ עפיט ַא ךיוא יו ,טיבעג

 םעד ןרענטרָאּפ רַאפ טנעקרענָא קימיטשנייא טָאה טעטלוקַאפ ןשיניצידז

 א ןעמונעגּפָא םיא ןופ טָאה ןַאקעד רעד ןוא רעטקַאד-ןיצידעמ ןופ לוטיט

 "ַאנוװלג ַאלָאקש , רעד ןופ רָאטקער רענעריובעגליווװכיוה רעד .העובש

 סָאד ןוא עדער רעקיצרַאה ַא טימ טַאערוַאל םעיינ םעד טסירגַאב טָאה

 ,ןטגעמסידָאלּפַא עקיטכירפיוא טימ ןָאטעג סָאד טָאה םוקילכוּכ

 ןיא גנולדנַאהּפָא עקיזָאד יד ןָא ,ןייז וצ ףיסומ יאדכ ךָאנ זיא סע



 םולב5 עגניר ?אונמע 298

 רָאי ןיא ןיוש :;רענטרָאּפ 'ה ןופ טעברַא עשירַארעטיל עטשרע יד טשינ

 "יא ןדנַאטשנגעק ןופ סרוק םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ ךיילג רע טָאדה 4

 .ד .א ןַאמרעה ןופ קרעװ סָאד קורד ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא טצעזעגרעב

 ןכָאנ ,1866 רָאי ןיא ."שטנעמ ןופ גנוביײרשַאב עשיגָאלָאיזיּפ יד, .ט

 -סיוא רעקידרעטייוו בילוצ ןרָאפעג זיא רע ןיהווו דנַאלסיוא ןופ רעקקירוצ

 -ייא ןיא סעקינילק ןוא ןלוש עטסנעעזעגנָא יד ןכוזַאב וצ ידכ ןוא גנודליב

 ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעווק גנולדנַאהּפָא ןַא ןבירשעגנָא רע טָאה ,עּפָאר

 םעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא עכלעוו ,*עימָאטַאנַא רעשיּפָאקסָארקימ רעד

 -עג טלייוועגסיוא רע זיא רָאי ןבלעז םעד ןיא .,*יקסרַאקעל קינטנעימאפ,

 וװ ,טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רעװעשרַאװ רעד ןופ דילגטימ סלַא ןרָאװ

 ןופ רַאטערקעס ןוא רַאקעטָאילביב ַא ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה רע

 ,"גנולײטּפָא רעשיגָאלָאיזיפ ןוא רעשימָאטַאנַא רעד

 זז

 "עג ןבָאה סָאװ ,םיגהנמ ןוא רעגייטשסנבעל םעד טימ ךיז טנעקַאב
 -עקַאב וצ רעבירַא טציא רימ ןעיײיג *ַאנוװולג ַאלָאקש; רעד ןיא טשרעה

 "כיוו ױזַא ,רעד טָא ףיוא רערעהוצ עשידיי יד ןופ לָאר רעד טימ ךיז ןענ

 .לושכיוה ,ןלױּפ ןיא טפַאשנסיװ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ רעקיט

 "נָא םעד ןגעוו ןרעפיצ יד טימ ןענעקַאב לסיבַא ךיז רימ ןלעװ לכ-םדוק

 יָארּפ רעד .טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא רערעהוצ עשידיי יד ןופ לייט

 "רעטניוו ןיא 7.0740 ןשיװצ טלקַאװעג ךיז טָאה רערעהוצ עשידיי טנעצ

 -סעמעסירעטניוו ןתעשב 16,9240 ןוא 1863/4 רָאיײ-לוש ןופ רעטסעמעס

 רעד ןיא ןיצידעמ טרידוטש ןבָאה לכה-ךסב .1865/6 רָאי-לוש ןופ רעט

 רָאי ןיא גנוסילש ריא וצ זיב גנואײטשטנַא ריא טניז ?ַאנווולג ַאלָאקש,

 .ןטנעדוטס עשידיי 71 -- 1867/8

 רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנעעג ןבָאה לכה ךסב

 -דלָאג רעזייל :ונייהד ,ןדיי 7 ייז ןשיװצ ,רערעהוצ 118 *ַאנווולג ַאלָאקש,

 רענטרָאּפ ,דלָאנרַא דניקביל ,ץרעה סאנאמ ,לעבָאסדלָאג סוקרַאמ ,לעבָאס

 סָאװ ,ןדיי יד ןופ .טילבנעצייוו דלָאּפָאעל ןוא רעצנַאש דרַאנרעב ,ןועמש

 "עמ יד רעירפ טכוזַאב בור רעד טָאה ,*אנווולג ַאלָאקש; יד טקידנעעג ןבָאה
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 "עמ רעד ןעוועג זיא ךשמה ריא סָאװ ,עימעדַאקַא עשיגרוריכ-שיניציד
 ."אנווולג ַאלָאקש, רעד ןופ טעטלוקַאפ רעשיניציד

 טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ןופ רערעהוצ ,ןדיי 64 טשער םעד ןופ

 -קָאד סלַא םוידוטש רעייז טקידנעעג 25 ןבָאה ,"אנווולג ַאלָאקש;, רעד ןופ

 סלַא טָאה סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ םעד ןיא בור רעד .םיריוט

 -לָאסבַא 25 צקיזָאד יד ."אגווולג ַאלָאקש, יד טנשריעג לוש-ךיוה עשיסור

 ,ןַאי ךילרע ,קיוודול ץיּפשװֶא ,סקילעפ ןײטשנַארַא :ןעועג ןענעז ןטנעוו

 "סידַאלװ ןהָאזנעדיירפ ,(רעזייל) קיוודול רעטעטשרָאפ ,יצַאנגיא סנַאיַאפ

 ןַאמייה .,ןַאילוי ןַאמסלעדנַאה ,בקעי ןייוװטוג ,רָאטקיװ ןרעטשסָארג ,וװַאל

 עדנַאל ,טנומגיז קיטשמארק ,דרַאװדע ןהָאק ,רָאדָאעט גנירעה ,רָאדָאעט

 ,בקעי דלעפיינ ,קירנעה םיובסונ ,ווַאטסוג יוועל ,יצירואמ ױדנַאל ,ןָאעל

 -געזָאר ,קעשיצנַארפ ןייטשניבור ,יאלָאקימ ןַאמכייר ,בקעי לַאהטנעזָאר

 .ףעזוי יקסלעגישטש ןוא שזרעימיזַאק לַאט

 רעייז ןיא ךיז ןבָאה ?אנווולג ַאלָאקש, רעד ןופ רערעהוצ עשידיי יד

 רעניילק ַא רעייז .עשרַאװ ןופ טריטורקער טייהרעמ רעקידנגיוורעביא

 יקסנַאנזָאּפ טָאה ,לשמל ,ױזַא .ץניװָארּפ רעד ןופ טמַאטשעג טָאה לייט

 דרַאנרעב גייווצ ,יצַאנגיא סנאיאפ ,קעװַאלצָאלװ ןופ טמַאטשעג ףלָאדַא

 ,קצָאלּפ --- יקסלעגישטש ,ןילבול --- קיוודול רעטעטשרָאפ ,זדארעש ---

 -ואמ ױדנַאל ,קיוודול דלעפיינ ,ךורב לצנעטש ,קסירב --- ןַאילוי קראמיינ

 --- דרַאוװדע ןהָאק ,ווָאכָאטסנעשט --- ןַאמּפיל לָאשערב ,לאינד ןוא יציר

 -ַאנעס ,ווָארישזרּפ --- קענַארג ,יוועל ,ןישָאלַאיזד -- בקעי ץרעה ,ןילבול

 ,וועשטניּפ --- יצירואמ ָאריּפס ,דרַאנרעב רעצנַאש ,קסַאל --- קירנעה רָאט

 -וט ,ווָאשעיבור -- ףסוי טדימשדלָאג ,קלַאבוס -- ףסוי ןַאמקרַאטש

 רעשידיי ןייא .םָאדַאר -- םַאדַא ץרערעיוב ,שזדָאל --- קירנעה דלָאהדנעג

 ןופ טמַאטשעג וליפַא טָאה "ַאנווולג ַאלָאקש, רעד ןופ טנעדוטס-ןיצידעמ

 -װָאּפ רעוועשטניּפ ןיא שזדנעבַאל ףרָאד ןופ שרעה םולבדלעג) ףרָאד ַא

 טמַאטשעג ןבָאה רערעהוצ 5 שזַא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע .(טַאי

 עג טלָאמעד זיא וָאכָאטסנעשט זַא ,טזײװַאב סָאד ,װָאכָאטסנעשט ןופ

 ,ץניװָארּפ רעד ןיא רעטנעצ רעקיטסיײיג רעקיטכיוו ַא ןעוו

 רעד ןופ רערעהוצ עשידיי יד ןופ גנודליב-לושלטימ רעד ךייש סָאװ

 יד טכוזַאב ייז ןופ טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד טָאה ,?ַאנווולג ַאלָאקש;,
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 ,ץניוװָארּפ ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,יד וליפַא ,סעיזַאנמיג רעװעשרַאװ
 ,ןלושלטימ רעװעשרַאװ יד ןיא ןעמוקַאב גנודליב רעייז ןבָאה

 ,ןרעױדַאב םוצ ,זדנוא זיא ןרעטלע יד ןופ גנוקיטפעשַאב רעד ןגעוו
 ,טסוװַאב טשינרָאג

 רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ןופ ןטנעװלָאסבַא עשידיי יד

 ענעעזעגנָא ןַא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא רעטעּפש זיא ?"ַאנווולג ַאלָאקש,

 ַאלָאקש, רעד ןופ .ןלױּפ-סערגנָאק ןופ ןבעל ןשיניצידעמ םעד ןיא לָאו

 -שז ןעמענ ערעייז סָאװ ,םיריוטקַאד ייר עצנַאג ַא סױרַא ןענעז *אנווולג

 -ילױּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא תויתוא ענעדלָאג טימ ןבירשרַאפ ןענ

 טפַאשנסיו עשיניצידעמ יד טקורעגסיוארָאפ ןבָאה ייז ,ןיצידעמ רעש

 ןיא זיולב טשינ ןעמָאנ ַא ריא ןפַאשרַאפ ןוא שיטקַארּפ ןוא שיטערָאעט

 ןיא ךיוא רָאנ -- דנַאל ןעמערָא תוחוכ עשיניצידעמ ןיא טציא זיב םעד

 ,דנַאלסיױא

 ,םיריױטקָאד עשידיי 16 ןופ רעפיצ יד זיולב טשינ זיא דנרינָאּפמיא |

 ענעדישרַאפ טכעלטנפערַאפ 541 לָאצ רענײמעגלַא רעד ףיוא ןבָאה סָאיו

 רעד ןופ ןטנעװלָאסבַא עשידיי יד .ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברַא

 "עמ רעד ןופ םיכרד עיינ ןופ ןרענָאיּפ יד ןעוועג ןענעז *אנווולג ַאלָאקש,

 -ָאעט ןַאמייה .ןצינערג עריא רעסיוא וליפַא לָאמליײיט ןוא ןלױּפ ןיא ןיציד

 "נָאק ןיא טריפעגנייא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רָאד

 רעטייווצ רעד ;עיגָאלָאגנירַאל רַאפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא ןלױּפ-סערג

 -מירַאב-טלעוו רעד ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא עיגָאלָאגנירַאל רעד ןופ רענָאיּפ

 ןַא ןופ רָאטקַאדערטימ רעד ,רָאדָאעט גנירעה רעשרָאפ ןוא רעטקַאד רעט

 -ָאר .עיגָאלָאגנירַאל ןופ ןגַארפ יד טעמדיוועג טפירשטייצ רעשידנעלסיוא

 -עניג ַא טריפעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא בקעי לַאהטנעז

 -ָאיּפ רעד ןעוועג זיא יאלָאקימ ןַאמכייר .ןלוּפ ןיא גנולײטּפָא עשיגָאלָאק

 זיא קירנעה םיובסונ ,ןטײקנַארק-גָאמ יד רעביא ןעגנושרָאפ יד ןופ רענ

 גנירעה .טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ םעד ןופ רָאסעּפָארּפןיצידעמ ןעוועג

 -וקָאב ,ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ ענייז רַאפ טָאה רָאדָאעט

 ייזרעווינוא רעװעשרַאװ םעד ןופ רָאסעּפָארּפױרע ןופ לוטיט םעד ןעמ

 ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעד ןיא טעט

 סלַא טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה םיריוטקָאד עשידיי יד ןופ לייט א

 "יירַאפ ןוא ןטפַאשלעזעג ןופ רעפעש סלַא ,רוטַאנ רעד ןופ רעבָאהביל
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 עטסטיירב יד ןשיװצ שינעטנעקירוטַאנ יד טײרּפשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןענ
 ןוא קירגעה םיובסונ ןעוועג ןענעז עכלעזַא .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש
 ןופ טפַאשלעזעג יד טעדנירגעג טָאה רעטצעל רעד ,טגומגיז קיטשמַארק
 ,טייקיטעט ערַאבטכורפ רעייז ַא טלקיװטנַא טָאה סָאװ ,רעבָאהביל-רוטַאנ
 -טיירב טנייה רעד ןופ רענָאיּפ רעד סלַא טנַאקַאב זיא רָאדָאעט גנירעה
 -טָארג רָאטקיװ ךיוא .טנגוי רעד ןשיווצ גנוגעװַאב-טרָאּפס רעטגייווצרַאפ
 ,רעשרָאפ-רוטַאנ סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ןרעטש

 ודנוא יד ןופ לייט ַא ןבָאה ןטגָאזירָאה עטיירב טימ ןשטנעמ יו
 ןוא ןיצידעמ ןופ ןצינעױג יד טזײרּפשעגרעבירַא םיריוטקָאד עטנַאקַאב
 -ךָאפ עשירַארעטיל-ןייר טימ וליפַא ןעמונרַאפ ךיז ןוא טפַאשנסיוװ-רוטַאנ
 ,טנומגיז קיטשמַארק ןוא קירנעה םיובסונ ,לשמל ,יװ ,ןעגנוש

 -יצ יו ,ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןוא םיריוטקָאד עשידיי עטנָאמרעד יד

 ןעוועג ןענעז א"א בקעי ןייווטוג ,קיוודול רעטעטשרָאפ ,קיוודול ןַאמרעמ

 טפַאשנסיוויצידעמ טעשיאעּכָארײא יד טכַארבעגנײרַא ןבָאה סָאװ ,יד

 -סיוא ןיא טרידוטש גנַאלנרָאי טָאה ייז ןופ בור רעד .ןלױּפ-סערגנָאק ןיא

 -עפער ךרוד ,קרעוו עטסנרע ןופ ןעגנוצעזרעביא ךרוד ךָאנרעד ןוא דנַאל

 ןופ ןעגנוטסייל עיינ יד טימ םיריוטקָאד יד טנעקַאב א"א ןטנירַאב ,ןטַאר

 ,ןיצידעמ רעשיאעּפָארײא-כרעמ רעד

 ,"אנוולג ַאלַָאקש, רעד ןופ ןטנעװלָאסבַא ,םיריוטקָאד עשידיי יד

 -עמ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רעבעגסױרַא ןוא רעדנירגַאב יד ןעוועג ןענעז

 -קַאדער ןעוועג ץערעױב ר"ד זיא ,לשמל ,ױזַא .ןטפירשטייצ עשיניציד

 טפירשטייצ רעשיניצידעמ רעטסנעעזעגנָא רעד ןופ רעבעגסױרַא ןוא רָאט

 ןוא רעדנירגאב ןעוועג זיא טנימגיז קיטשמַארק :?ַאקסרַאקעל ַאקינָארק;

 -טימ ןעוועג ןיא גנירעה ,*ַאקסרַאקעל ַאקיטירק; רעד ןופ רָאטקַאדער

 -נירַאל רעד טעמדיוװעג טפירשטייצ רעשידנעלסיוא ןַא ןופ רָאטקַאדער

 ןעוועג ןענעז ,א"א ןַאמייײה ,קיטשמַארק ,םיובסונ יו ,ערעדנַא .עיגָאלָאו

  ,ןטפירשטייצ עשידנעלסיוא ןוא -ןיא ענעדיישרַאפ ןופ רעטעברַאטימ

 -ָאקקש; רעד ןופ ןעמוקעגסױרַא ןעגעז סָאװ ,םיריױטקַָאד עשידיי יד

 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עקידנטיײדַאב טַאהעג ךיוא ןבָאה ,?ַאנווולג ַאל

 "נָאק ןיא ןטפַאשלעזעג עשיניצידעמ יד ןופ גנואילבפיוא ןוא גנולקיווטנא

 -ַאכ םענײמעגלַא ןַא ןגָאוטעג ןטייצ ענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןלױּפ-סערג
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 ןטמַא ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ ןבָאה םיריױטקַאד עשידיי ווװ ןוא רעטקַאר

 -טימ-סגנוטלַאװרַאפ ןעװעג גנַאלנרָאי רענטרָאּפ ר"ד זיא ,לשמל ,ױזַא

 רָאדָאעט ,טפַאשלצזעג םיריוטקָאד רעשילױוּפ רעװעשרַאװ רעד ןופ דילג

 ילעזעג םיריוטקָאד רעשזדָאל רעד ןופ דילגטימ-ןרע ןעוועג זיא גנירעה

 -עשרַאװ רעד ןיא לָאר עקידנריפנָא ןַא טליּפשעג טָאה םיובסונ ,טּפַאש

 -גַא ןגעו ןרעװ טגָאזעג ןָאק עבלעז סָאד .טפַאשלעזעג-םיריוטקָאד רעוו

 | ,םיריוטקָאד עשידיי ערעד

 סױרַא ךיז ןקור ןיצידעמ רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ,טרָאװ ןייא טימ

 -סערגנָאק ןיא ?ַאנוװלג ַאלָאקש, רעד ןופ םידימלת ,םיריוטקָאד עשידיי

 -רָא יד סלַא ,ןיצידעמ רעד ןיא םיכרד עייג ןופ ןרענָאיּפ יד סלַא ,ןלױּפ

 יז .טפַאשנסיװ רעשיניצידעמ רעד ןופ ןרָאטַאגַאּפָארּפ ןוא ןרָאטַאזינַאג

 םעד ןיא קלח ןסיורג רָאג ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג סע ןענעז

 ןופ ָאװינ ןקירעדינ םעד ןביוהפיוא ןופ סעצָארּפ ןעמַאזימ ןוא ןרעווש

 רעגנַאל ַא ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןיצידעמ רעד

 -ליב עקידנכערּפשטנא ןופ לגנַאמ ןבילוצ טקיסעלכַאנרַאפ ןעוועג טייצ

 ,ןטלַאטשנַא-סגנוד

 רעד וצ וצ רימ ןטערט ריפנײרַא םענײמעגלַא ןקיזָאד םעד ךָאנ

 -לָאסבַא יד ,םיריױטקָאד עשידיי יד ןופ ןקריוו ןוא ןבעל ןופ גנוביײרשַאנ

 ,?ַאנװולג ַאלָאקש, רעד ןופ ןטנעװ

 -עג ,ףסוי ןופ ןוז רעד ,ר * ד ק יװ דול ץי ּפ ש סיוא

 עטשרע יד טקידנעעג ךיוא טָאה רע ווו ,1846 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריוב

 1867/8 רָאי ןופ קידנבױהנָא ,טרידוטש רע טָאה ןיצידעמ .עיזַאנמיג

 ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ןַאד ןוא ?ַאנווולג ַאלָאקש; רעד ןיא
 רע טָאה טייצ עסיװעג ַא .1872 רָאי ןיא טקידנעעג טָאה רע ןכלעוו

 -ַאיבַאּפ ןיא רעטעּפש ןוא (זיירק רעקצָאלּפ) קסנערש ןיא טריציטקַארּפ

 רע .רָאי 45 ןופ ךשמ ןיא רעטקָאד סלַא קיטעט ןעוועג זיא רע ווװ ,ץינ

 ,רעקיטסָאנגַאיד רעטוג סלַא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג טנאקאב זיא

 ַאטעזַאג) .רָאי 71 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1917 רָאי ןיא
 ,(1917 ,39 'מונ ,*ַאקסרַאקעל
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 ןיא ןריובעג ,דוד ןופ ןז ,ר * ד ם ַאדַא ץ ר ער עיו ב

 ,דנַאלשטיײד ןיא טקידנעעג רע טָאה לושלטימ ַא ,1845 רָאי ןיא םָאדַאר

 רָאי ןופ) ?ַאנוװולג ַאלָאקש; רעד ןיא ןיצידעמ טרידוטש רע טָאה ךָאנרעז

 -קַארּפ רע טָאה ?ַאנווולג ַאלָאקש/, יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ,(1868 זיב 3

 טייז .דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאלשטייד ןופ סעקינילק יד ןיא טריציט

 ןופ טמא םעד ןעמונרַאפ ָאד ןוא עשרַאװ ןיא טניוװועג רע טָאה 2

 -סױרַא ןעוועג זיא רע ."סוזעי אקטנָאיצעיױזד, לָאטיּפש ןיא טנעטסיסַא

 .טייצ רעשיניצידעמ רענעעזעגנָא רעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא רעבעג

 -עג ןעמונעגנָא רע זיא 1868 רָאי ןיא .*ַאקסרַאקעל ַאקינָארק, טפירש

 -ךַאפ ענייז ןגעו .טפַאשלעזעג:םיריוטקָאד רעװעשרַאװ רעד ןיא ןרָאװ

 "ַאקסרַאקעל ַאטעזַאג; יד טבירש ןיצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא ןטסניד

 טעמדיװעג ךיז רע טָאה עשרַאװ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ; :סעקידנגלָאפ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .עיגָאלַאטַאּפָארװענ רעד

 -ןסיו עטסינ יד טױל טעטילַאיצעּפס רעקיזָאד רעד טימ ןעמונרַאפ

 -ךאש ןופ לוש רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טסייג ןיא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאש

 "יורב ןיא ןוא ןצרערעיוב ןיא) עדייב ןיא טָאה עיּפַארעטַארטקעלע יד .ָאק

 .רעייטשרָאפ ענעעזעגנָא טַאהעג (ןענ

 ןופ טיבעג ןפיוא ןסיו ךעלטנירג ַא טימ רעטקָאד ןעוועג זיא רע

 ןופ קינילק רעד ןופ טּפעשעג טָאה רע עכלעוו ,עיּפַארעט ןוא עיגָאלַאטַאּפ

 רעשיטסינַאמוה ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .יקסניבולַאכ; .,פָארּפ

 ןוא ץרַאה ןופ ןטפַאשנגייא עקיזָאד יד טימ .גנודליב רעשיטעטסע ןוא

 םיא ןבָאה סורּפ ןוא שטיוועקנעיש סָאװרַאפ ,ךיז טרעלקרעד רעטקַארַאכ

 ןעוועג זיא רע .טצעשעג קרַאטש םיא ןוא יורטוצ רעייז טימ ןעקנָאשַאב

 טסייג רעייז טקרַאטשעג טָאה רע ,רעטקָאד ןוא טניירפ רעקיצרַאה רעייז

 ."טיײקנגָאלשעגרעדינ רעשילַארָאמ ןופ ןטנעמָאמ ערעווש ןיא

 :עקידנגלָאפ ןענעז ןטעברַא ענייז

 1) תצטא8808 רטצ106200080 18008 04018808. 2. 1, 14 רֹא, 1881;

 1,אא טד1 733, 2ע04. 008,

 2) 7000096218 םמסיאצ  ןס:008 ;084210811 ועמסישצ- --- :01202124 2 18

 4640048 ד6טטפזמ2ט1ג. 627. 1,606. 1870 (1880) י 8-66, 891 311, 2 תם
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 -לטימ ןייז ןעמוקַאב רע טָאה ,עשרַאװ ןיא 1849 רָאי ןיא ןריובעג ,ןייטש

 -וטש רע טָאה רעטעּפש ,עיזַאנמיג רעװעשרַאװ רעטשרע רעד ןיא גנודליב

 ןכָאנ .?ַאנוװלג ַאלָאקש, רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא טריד

 ןטריציפיסור ןיא טנרעלעג ךיז רע טָאה :ַאנוװולג ַאלָאקש,, יד ןסילׂש

 ,1873 רָאי ןיא טקידנערַאפ טָאה רע ןכלעוו ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ |

 -עג טָאה רע וװ ,רָאי 24 ןופ ךשמ ןיא ענטוק ןיא רע טָאה טריציטקַארּפ ;

 .עשרַאװ ןייק רעביא ךיז רע טגָארט 1907 רָאי ןיא .ןעזנָא סיורג טַאה

 ןכָאנ .קעניצַאכעיצ ןיא טריציטקַארּפ טייצרעמוז רע טָאה 1894 טייז

 -קעריד ןופ טמַא םעד רעביא רע טמענ המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא

 ווו ,קצָאװטָא ןיא עקנַארק עשיאעוורענ רַאפ עירָאטַאנַאס רעד ןיא רָאט

 ןכלעו טימ ,סופיט-קעלפ ףיוא 1916 רָאי ןיא ןברָאטשעג ךיוא זיא וע

 .עקנַארק ןלייה ןתעשב טקעטשעגנָא ךיז טָאה רע

 -קַארַאכ ןושלה הזב טָאה (3 'מונ ,1916) *ַאקסרַאקעל ַאטעזַאג, יד

 וצ טרעהעג טָאה רע; :ןייטשנרא ןופ טייקיטעט עקיטכיוו יד טריזירעט

 ויא רע .רוד ןקיטציא םעד ןופ םיריוטקָאד עשיליוּפ עטסנעעזעגנָא יד

 טעדליבעג קיטײזלַא ךיוא רָאנ ,רעקיטקַארּפ רעטוג ַא זיולב טשינ ןעוועג

 ןיא ןגָארטעגנײרַא רע טָאה גנורַאפרעד ןייז ןופ ןטכורפ עכייר יד --

 תודע טגָאז סע סָאװ ןגעוו ,טפַאשנסיװ רעשיניצידעמ רעד ןופ רצוא םעד

 "יניצידעמ ןיא טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,ןעלקיטרַא עלופטרעוו ייר ַא

 | ."ןטפירשטייצ עש

 רעד רַאפ טַאהעג ןייטשנרא טָאה ןטסנידרַאפ עסיורג סרעדנוזַאב

 טשרָאפעגסױא קיטײזלַא טָאה רע עכלעוו ,קעניצָאכעיצ ןופ גנולקיװטנַא

 "עלטפַאשנסיװ ענייז .טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאענלַאב ןוא ןשיניצידעמ ןופ

 .ןיצידעמ רעשילױּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טנעקרענָא ןענעז ןעגנושרָאפ עכ

 רעשזדָאל רעד ןופ דילגטימ-ןרע ןופ לטיט םעד ןעמוקַאב ךיוא טָאה רע

 | .טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ

 רעד ןיא רערעל ַא ןופ וזַא ,קיװ דול ןַא מרצ מי צ

 יד טקידנעעג 1859 רָאי ןיא טָאה ,1842 רָאי ןיא ןריובעג ,לוש-רעניבַאר

 ןטימ "ַאנוװלג ַאלָאקש; יד ןקידנע ןכָאנ .עיזַאנמיגילַאער רעװעשרַאװ

 ןוא ןילרעב ןיא טעדליבעג רעטייוו ךיז רע טָאה רעניצידעמ ןופ דַארג

 1875 רָאי םעד טייז טָאה רע וװ ,עשרַאװ ןיא רע טָאה טריציטקַארּפ .ךיוו
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 טָאה רע .לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטַאנידרָא ןַא ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ

 -טייצ רעשיניצידעמ רעד ןיא ןטכירַאב ןוא ןעלקיטרַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ

 - ,*ַאקינילק; טפירש

 עשרַאװ ןיא ןריובעג ,קיוודול ןופ ןז רעד ,ןַאי ך יל רע

 טָאה ןוא עירעשוקַא ןיא טסילַאיצעּפס ַא ןעוועג זיא ,1843 רָאי ןיא

 -עמ יד ןיא וויטקַא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ..עשרַאװ ןיא טריציטקַארּפ

 זיא רע .?ַאקסרַאקעל ַאקינָארק; ןיא סרעדנוזַאב ,ןטפירשטייצ עשיניציד

 ןט-17 ןופ *ַאקסרַאקעל ַאקינָארק ,סעדָא ןיא 1898 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 ,(1898 רַאורבעפ

 ןריובעג ,קירנעה ןופ ןז רעד .,יצ ַא נג יא סנַאי ַא פ

 ,עיזַאנמיג עטירד רעװעשרַאװ יד טקידנעעג ,זדַארעש ןיא 1847 רָאי ןיא

 םעד ןיא רעטעּפש ןוא ?ַאנוװולג ַאלָאקש , רעד ןיא ןיצידעמ טרידוטש

 1872 רָאי ןיא טקידנערַאפ טָאה רע ןכלעוו ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ

 -נעטשלופרַאפ רע טָאה גנודליב עשיניצידעמ ןייז .רעניצידעמ לטיט ןטימ

 -ַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש .זירַאּפ ןוא ןיוו ןופ סעקינילק יד ןיא טקיד

 ,טריציטקַארּפ טרָאד ןוא קעװַאלצָאלװ ןיא טצעז

 ןרױובעע .( ר עז ײל ) קיוװדול ר ע ט ע ט שרָאפ

 -דַא ןוא ירוי טרידוטש ןטשרע םוצ רע טָאה ,ןילבול ןיא 1847 רָאי ןיא

 ךיז רע טָאה 1868 רָאי ןיא .?ַאנוולג ַאלָאקש , רעד ןיא עיצַארטסינימ

 ןוא ,"ַאלָאקש; רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא ןגָארטעגרעביא

 "עשרַאװ ןפיוא סעידוטש עשיניצידעמ ענייז טקידנערַאפ 1873 רָאי ןיא |

 -רעטעּפ ןיא טמוקלופרַאפ רעטעּפש ךיז טָאה רע .טעטיזרעוװינוא רעוו

 1877 רָאי ןיא .ןילרעב ןוא גרעבלעדייה ,גרעבסגינעק ,זירַאּפ ,וועיק ,גרוב

 -קָאד םעד עימעדַאקַא רעשיניצידעמ רעגרוברעטעּפ רעד ןיא רע טמוקַאב

 ץירָאטַארָאבַאל רעד ןיא ןבירשעג רע טָאה טעברַא-םָאלּפיד יד ,.לטיט-רעט

 רע זיא סעידוטש ענייז ןקידנערַאפ ןכָאנ .וועיק ןיא יסמָאט .פָארּפ ןופ

 1878 ןיב 1876 רָאי ןופ .קָאטסילַאיב ןיא רעטקָאד יװָאטָאיװַאּפ ןעוועג

 ,גרוברעטעּפ ןיא טלַאטשנַא ןשיגָאלָאקעניג םעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא

 ,קָאטסילַאיב ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןיא רעטקָאד ןעוועג רע זיא רעטעּפש

 רש טָאה קינכעט רעשיניצידעמ רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברַא ענייז רַאפ

 -עטשסיוא רעשינעיגיח רעד ףיוא גנַאר ןטשרע ןופ םָאלּפיד ַא ןעמוקַאב
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 ילַא רעד ףיוא לַאדעמ םענרעבליז ַא ןוא 1887 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא גנול

 וָאי ןיא ךיוא יװ ,1889 רָאי ןיא זירַאּפ ןיא גנולעטשסיוא רעניימעג

 .סעדָא ןיא גנולעטשסיוא רעד ףיוא םָאלּפיד-סגנונעקרענָא ןַא 1899

 עשינכעט עכעלנייועגרעסױוא טַאהעג רעטעטשרָאפ טָאה ללכב

 רעײז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעגנודניפרעד ענייז עלַא .ןטייקיאעפ

 ןעועג רעטעטשרָאפ עקַאט ןיא רעבירעד .טײקטסוװַאבליצ ןוא תוטשפ

 םיא טָאה ןידיעל .פָארּפ רעד ןוא סעקינילק עשידנעלסיוא יד ןיא טנַאקַאב

 וצ טגיילעגרָאפ םיא טָאה רע וװ ,ןילרעב ןייק ךיז וצ ןדַאלעגנייא וליפַא

 .ןעמַאזוצ םיא טימ ןטעברַא

 רעשיניצידעמ ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנודניפרעד עטסקיטניװ ענייז

 טרילוגער סָאװ ,לרעמעה ַא ,רָאטוקרעּפ :עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז קינכעט

 -סָאטעטס רעשיטעמרעה ַא ,ןּפַאלקַאב םייב טפַארקגָאלש יד טסעמ ןוא

 -םרַאװ ַא ,ןרעהסיוא םייב ןשירעג עקיטייז סיוא טסילש סָאװ ,ּפָאק

 -ַארעּפמעט ןופ ךיוה יד ןקנַארק םעד רַאפ סיוא טלַאהַאב סָאװ ,רעטסעמ

 ,עיגָאלָאירעטקַאב ןופ טיבעג ןופ םירישכמ ענעדישרַאפ רעטייוו ,רוט

 .א"א רעטעמָאירעטקַאב רענעפורעגױזַא רעד יו

 ףיוא ןזייװַאב רעטעטשרָאפ טגעלפ םירישכמ עקיזָאד יד ןופ ךס ַא

 ,ןטפַאשלעזעג עשיניצידעמ ןיא ךיוא יװ ןרָאפנעמַאזוצ ,ןעגנולעטשסיוא

 ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,ןעמָאלּפיד-ןרע ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה רַאפרעד

 יי ,טנָאמרעד רעירט

 ןעוועג סָאד זיא --- יקסניװַאלּפ ר"ד םיא ןגעוו טביירש --- ללכב;

 טַאהעג טָאה רע .םענרַאפ ןטיירב ַא טימ ּפָאק רעשיגָאל ,רעשיטירק ַא

 -רַאפ רע טלָאװ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג ייב ןוא ילפ ןכיוה ַא וצ ןעלגילפ

 ."טלעוו רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןיא גנולעטש ענעעזעגנָא ןַא ןעמונ

 עסַאק רעד רַאפ ןעמוס עסיוועג טמיטשַאב רע טָאה האווצ ןייז ןיא

 -ױטקָאד רעװעשרַאװ רעד ייב םירױטקָאד ךָאנ םימותי ןוא תונמלַא ןופ

 -ַאב רע טָאה גנודניפרעד רענעגייא ןופ םירישכמ יד .טפַאשלעזעג-םיר

 ,םואעזומ עירטסודניא ןוא -סלדנַאה רעװעשרַאװ םעד רַאפ טמיטש

 "קירעיורט רעד ןעוועג זיא ןבעל ןייז ןיא ךורברעביא רעקיטכיוװ ַא

 רעטקָאד סלַא טָאה רע ןכלעוו תעשב ,םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב רעטמירַאב

 ןוורענ ענייז ,תונברק עכעלקילגמוא יד ףליהטימ עוויטקַא ןַא טעטסיילעג

 .ןרָאװעג טרעטישרעד ןָא טלָאמעד ןופ ןענעז
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 ;ןּפורג יירד ןיא יקסניװַאלּפ ר"ד ןייא טלייט ןטעברַא ענייז

 -געק ןענעז סע עכלעוו ייב ,קיטקַארּפ רעד ןופ סעיצַאװרעסבָא (}
 "ירק ןוא טײקשיגָאל יד ךיוא יוװ ,עיצַאװרעסבָא ןופ טייקיונעג יד קיס
 .ןריפסיוא יד ןופ טייקשיט

 ,ןטנעדוטס רַאפ ליצ ןשיגָאגַאדעּפ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא (2
 ןוא טנַאסערעטניא רעייז .קיטסָאנגַאיד ענײמעגלַא טרידוטש ןבָאה עכלעוו
 ןבירשַאב זיא סָאװ ,ּפָאקטאידראקדָאניגיּפס ג"א רעד ןעוועג זיא לעניגירָא
 טַארַאּפַא רעקיזָאד רעד ,"ןיצידעמ עשינילק ריפ טפירשטייצ, רעד ןיא
 -'יטעט רעד ןופ ןזַאפ ענעדישרַאפ יד ןזייװַאב וצ ךעלױשנָא טנידעג טָאה
 ,ץרַאה ןופ טייק

 -עמ ךיוא יו ,עיּפַארעט רעשיגָאלָאיזיּפ ןופ טיבעג ןופ ןטעכרַא 3
 | ,קינכעטילָאּפ רעשיניצידז

 ןפוא םעיינ ַא ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ךיוא טָאה רעטעטשרָאפ
 .סיוא טָאה רע ,טפול רעטלַאק ןוא רעסייה ןופ ףליה רעד טימ ןלייה ןופ
 עכלעוו ,רָאטַאזירָאגירפ ןוא רָאטַאזירָאלַאק .ג .א טַארַאּפַא ןַא ןענופעג
 ,סעקינילק עשטייד יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא קרַאטש ןענעז

 -ירואמ ןופ ןז רעד ,װ ַא לסיד ַאלװ ןָאזנעד ײרפ
 -עשרַאװ עטרעפ יִד טקידנעעג ,1844 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג ,יצ
 ןוא "ַאנוולג ַאלָאקש, רעד ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה ,עיזַאנמיג רעוו
 -יצידעמ סלַא טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ םעד טקידנעעג 1873 רָאי ןיא
 ןעידוטש ענייז ןקידנערַאפ ןכָאנ .ןיו ןיא רע טרידוטש רעטעּפש .רענ
 קינילק רעשיטװעּפַארעט רעד ןיא טעברַאעג 1877 רָאי ןויב רע טָאה
 ןיא זיא ןָאזנעדיײרפ ר"ד .יקסניבולַאכ .פָארּפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא
 -סקיניײװעניא ןופ רענעק רעטוג ַא סלַא ןעמונעגנָא ןזיירק עשיניצידעמ יד
 טקיטפעשַאב ךיז רע טָאה עבילרָאפ רערעדנוזַאב ַא טימ .ןטײקנַארק עט
 לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטַאנידרָא ןעוועג זיא רע ,ןטײקנַארק-ןעגנול טימ
 ןדנירג וצ קנַאדעג םעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע .עשרַאװ ןיא
 זיא ןטייקירעוש ענעדישרַאפ בילוצ .עקנַארק-עגנול רַאפ עירָאטַאנַאס ַא
 .ןעמוקעג דנַאטשוצ טשינ קנַאדעג רעקיזָאד רעד

 עג ,ןענועמש ןופ ןז רעד ,ר ָא טקיװ ןרע טשסָארג
 עיזַאנמיג עטשרע יד טקידנעעג טָאה ,1848 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריוב
 ַאלָאקשע רעד ןיא ןטערטעגנײרַא רע זיא 1866 רָאי ןיא ,עשרַאװ ןיא
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 -ןעעג רע טָאה 1872 רָאי ןיא ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא *ַאנווולג

 ,רעניצידעמ ַא ןופ דַארג ןטימ טעטיזרעװינוא רעװעשרַאװ םעד טקיד

 1872 רָאי ןופ .ןילרעב ןוא ןיוו ,זירַאּפ ןיא טרידוטש רע טָאה ךָאנרעד

 רעשיטוװעּפַארעט רעד ןופ רָאטַאנידרָא ןעוועג רע זיא 1878 רָאי םוצ זיג

 ןעוװעג רע זיא המחלמ רעשיקרעט-שיסור רעד תעשב .קינילקי-לָאטיּפש

 ןעוועג רע זיא 1882 טייז ,ץיירק-ןטיור ןופ סעינילדןַאב .יד ףיוא רעטקָאד

 .עשרַאװ ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטַאנידרָא
 --- ?ַאקסרַאקעל ַאקינָארקא יד טביירש -- ץַאלּפ ןקיזָאד םעד ףיוא;

 -קָאד רעטינעג סלַא ןטייקיאעפ עכעלנייוועגרעסיוא ןזיװעגסױרַא רע טָאה

 עג זיא סָאד זַא ,סיוא טזייוו .ןגעלָאק ערעגנוי ענייז ןופ רעריפ ןוא רעט

 -ױטקָאד עטינעג זיולב טשינ סױרַא ןענעז ריא ןופ ביוא לוש עטוג ַא ןעוו

 -עטיל רעזדנוא ןיא ןעמָאנ ַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ רָאנ םיר

 - ,"רוטַאר

 -על ַאקינָארק; רעד ןיא טריגַאדער ןרעטשסָארג טָאה ןרָאי עגנַאל

 -סױרַא רע טָאה םעד רעסיוא .קיטװעּפַארעט רַאפ גנולײטּפָא יד *ַאקסרַאק

 -ַאטָאב וצ סרעדנוזַאב ,טפַאשנסיװ:רוטַאנ וצ עבילרָאפ עסיורג ַא ןזיוװעג

 | | | .קיג

 ,ןילרעב ןיא 1904 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא ןרעטשסָארג

 סלָא ןענערעטשסָארג טמירעג קרַאטש עסערּפ יד טָאה טיוט ןכָאנ

 רעמערָא רעד ףליה ןגָארטעג ןרעג ױזַא טשינ טָאה רענייק,; .שטנעמ

 ,עמַאלקער בילוצ טשינ -- עסערּפ יד ןבירשעג טָאה --- גנורעקלעפַאב

 ןעמונעג ןרעג ױזַא טשינ טָאה רענייק .עביל-ךשטנעמ רעסייה ןופ רָאנ

 -גסיוו יד ןעלקיװטנַא םוצ טעברַא ערַאבקנַאדמוא ןוא ערעווש יד ךיז ףיוא

 ליפ ױזַא ךיז ןיא טַאהעג טשינ טָאה רענייק ,רוטַארעטיל עכעלטפַאש

 רענעדײשַאב ַא ןײלַא .ןרעטשסָארג יװ טײקיצרַאהטוג ןוא טייקסטוג

 "בסיוו רעשילױּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא לגיצ עדעי טימַאב ךיז רע טָאה

 ."טכיל ןטסקרַאטש םעד טימ ןטכױלַאב וצ טפַאש

 עטיירב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןרעטשסָארג זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע

 רעד ןיא ןרעװ טמירַאב טעװ גנוטיירגוצ עשיטקַארּפ ןוא עשיטערָאעט

 ערעװש יד טימ ןוא םויק ןרַאפ ףמַאק ןיא .טלעװ רעכעלטפַאשנסיוװ

 ,ילפ ןטיירב ַא וצ ןגױצעגנָא ,ןעלגילפ ענייז ןענעז ןעגנוגנידַאבסנבעל

 "רושז רעקידנעטש ַא ןופ טייקידנעוװטיונ יד .ןרָאװעג טנערברַאפ ירפדוצ
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 ןייז טכַאװשעגּפָא רעמ ךָאנ טָאה טייקיטעט רעשיניצידעמירעשיטסילַאנ

 ,טייקידנעטשטסבלעז עשירעשרָאפ

 ,1846 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרױבעע ,ב ק עי ן ײ װ טו ג

 -ניירַא 1865 רָאי ןיא ןוא עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג עטייווצ יד טכוזַאב טָאה

 -לָאסבַא רע טָאה 1870 רָאי ןיא .?ַאנוװולג ַאלָאקש , רעד ןיא ןטָארטעו

 -סיוא ןַא טימ רעניצידעמ סלַא טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ םעד טריוו

 -יגרוריכ רעד ןופ רָאטַאנידרָא ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא .גנונעכייצ

 טקילײטַאב ךיז טָאה רע .טעטיזרעװינוא רעװעשרַאװ ןופ קינילק רעש

 ,עיּפַארעט ןוא עיגָאלַאטַאּפ רעביא רעוומעינ ןופ קרעװ יד ןצעזרעביא םיינ

 ןיא רע .עיגרוריכ ןגעוו טרעמע ןופ ןוא עירעשוקַא ןגעוו ןייטשנהאק ןופ

 ,1907 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 -עג ,ןענבואר ןופ ןוז רעד ,ןַאילוי ןַא מ ס לע דנ ַא ה
 ןוא עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג עטרעפ יד טקידנעעג טָאה ,עשרַאװ ןיא ןריוב
 רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיטַאמעטַאמ ןפיוא ןטערטעגניײרַא 1866 רָאי ןיא
 -ידעמ ןפיוא ןגָארטעגרעביא ךיז רע טָאה רעטעּפש .*ַאנווולג ַאלָאקש,
 עג טָאה רע ןכלעוו ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצ
 ויא 1885 זיב 1875 רָאי ןופ .רעניצידעמ סלַא 1876 רָאי ןיא טקידנע
 ןיא טריציטקַארּפ רע טָאה רעטעּפש ,רעטקָאד רעשירעטילימ ןעוועג רע

 ,עשרַאװ

 רָאי ןיא ןריובעג ,ןַאילוי ןופ ןוז רעד .,רדָא דָאע ט ןא מײה

 ןיא .עשרַאו ןיא עיזַאנמיג עטשרע יד טכוזַאב טָאה ,עשרַאװ ןיא 8

 רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא ןבירשרַאפ ךיז רע טָאה 1867 רָאי

 "וא רעװעשרַאװ םעד טקידנעעג 1878 רָאי ןיא ןוא .?ַאנווולג ַאלַאקש,

 רע טָאה גנודליב עשיניצידעמ ןייז .רעטקָאד-ןיצידעמ סלַא טעטיזרעווינ

 ןיא רעטקָאד רעשירעטילימ ןעוועג רע זיא גנַאלנרָאי .ןיוו ןיא טצנעגרעד

 "זאיוא ןיא רָאטַאנידרַא ןעוועג רע זיא רָאי 22 ןוא קצָאלּפ ,קעװַאלצָאלוװ

 ,לָאטיּפש רעוװָאד

 ןוא זָאנ רעיא ןופ ןטײקנַארק --- ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ןייז

 ןיא תעשב .טיבעג ןייז ףיוא ןַאמכ אפ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .,זדלַאה

 יּפֶא םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןלױּפ-סערגנָאק ץנַאג ןופ רעלעטיּפש יד

  -ירעטילימ סלַא ןַאמיײה טָאה ןטײקנַארקיזַָאנ ןוא דזדלַאה רַאפ גנולייט
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 -יּפש רעװָאדזַאיוא ןיא גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא טריפעג רעטקָאד רעש

 ,דנַאל ןצנַאג ןופ עקנַארק ןקיש טגעלפ ןעמ ןכלעוו וצ ,לָאט

 "יא .עכייר ַא רעייז זיא טייקיטעט עשיניצידעמ-שירַארעטיל ןייז

 ײר עצנַאג ַא ןבירשעג ךיוא רע טָאה ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא רעס

 ,דנַאל ןצנַאג ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ךעלכיבנרעל



 ןלױּפ ןקילָאנַא ןיא טרעשדלעפ עשידיי

 "/6105 !ס:סמע ה"י ןט:17 ןופ רושָארב רעטמַארגעג רעד ןיא
 :ןישטרָאג רטָאיּפ רבחמ רעד ךיז טגָאלק 101545) ם2 526)0421526 ססיקס2816

 02 6228 תנע:סזמט .תנס) !טעקנ6) תנ6 01:260262

 )02 600 ץס8820צ} 13180 2708 24086}

 290 ןט2 6001016נ10, 2746 7 12601010810110עמ

(".210601161610 7 796 

 קריצַאבעצענ ןופ ןעבָאר טַאר'ץנַאנּפ רעמייהעג רעד ךיוא

 עכלעוו ,ןצניװַארּפ עשיליוּפ יד ןגעוו ווירב ַא ןיא טביירש (146026-0624)

 עלַא טימ ןרעוו עגושמ טושּפ ָאד ןעק'מ, :ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד

 -- רעלָאטס ַא ךיא ליוו ,דיי ַא טמוק --- גרוריכ ַא ןבָאה ךיא ליוװ .ןדיי

 "ילעב עלַא :טרָאװ ןייא טימ ,ןדיי -- רעקעב ַא ,טחוש ַא ,דיי ַא טמוק

 ."ןדיי ןענעז תוכאלמ

 ןבָאה ןדיי זַא ,ןביוטעגרעביא קרַאטש רשפא זיא'ס לכיוו ףיוא

 -כיר זייוולייט רָאנ רעבָא סע זיא ,ןטעברַא עשהכאלמ-לעב עלַא ןעמונרַאפ

 ףרַאד *רעטקָאד; טרָאװ םעד רעטנוא .םיריוטקָאד עשידיי עגונב קיט

 ,סרעשדלעפ רָאנ םיריױטקָאד עטרימָאלּפיד-טשינ ןייטשרַאפ רעבָא ָאד ןעמ

 ."סעצט120ץ  שיליוּפ ףיוא
 ןוא טָאטש רעדעי טעמכ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סרעשדלעפ עשידיי

 -סגנודליב ןשיליוּפ םענופ רענעק רעטוג רעד טביירש םעד ןגעוו .לטעטש

 ןדיי יד; :יַאטנָאללָאק ָאנוה חלג רעד ,ה"י ןט-18 ןיא ןזעוו-רוטלוק ןוא

 טָאה'ס .ןגרוריכ ןוא םירױטקַָאד ןעוועג ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןענעז

 ץלַא סָאד .ןגרוריכ ןוא רעריברַאב ןשיווצ קוליח רעד טרעהעגפיוא וליּפַא

 ,ןפיוק ֹוצ ןֹוא ןפיוקרַאפ וצ ןעמעו טשינ ןיוש וטסָאה טנייה) (*

 ,ריי ַא ןעמוקנַא רָאנ ןעק ןטסָאּפ ןדעי וצ

 הנאלמילעב ַא ןיא דיי ַא ,רעטקַאד ַא טנייה ןיֹוׁש זיא דיי ַא

 ,(דימשרלַאנ א ךיוא זיא דיי ַא
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 טייהיירפ טַאהעג טָאה ץלַא ,סרעשדלעפ ןעמָאנ ןרעטנוא ןעגנַאגעג זיא

 ,"ןלייה ןופ

 -רוטַארעטיל רעשיליױפ רעד ןופ רבחמ רעד ,יקסוועינשיוו ךיוא

 ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעו טכירַאב ןייז ןיא טביירש ,עטכישעג

 ןבָאה סָאװ .,סרעשדלעפ עשידיי טַאהעג טָאה לטעטש סעדעי זַא ,ןליױּפ

 ,גנורַאפרעד ץוחַא ןסיוו םוש ןייק טַאהעג טשינ

 ,גנונעדרָא לקיטש ַא ןריפנייא ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה 1790 רָאי ןיא

 עכלעו ,ןטנעטַאּפ סרעשדלעפ יד ןופ ןעגנַאלרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 םעד טימ .םיריױטקָאד עכעלטמַא יד ןבעגסיורַא טפרַאדעג ייז ןבָאה'ס

 -יצ יד ,טכַאמ עוװיטַארטסינימדַא עקיטלָאמעד יד ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןינע

 .סעיסימָאק עשירעטילימ:ליוו

 ַא ןבעגּפָא רעשדלעפ רעדעי טגעלפ טנעטַאּפ ַא ןעמוקַאב םייב

 :רעקידנגלָאפ ןעוועג זיא העובש רעד ןופ טסקעט רעד .העובש

 -לעוו ףיוא ,הרות יד זַא ,ןקיטכעמלַא םעד טָאג רעווש ךיא;

 טשינ זיא העובש ןיימ זַא ןוא עקידתמא ןַא זיא ,רעווש ךיא רעכ

 ןיימ לעװ ךיא זַא ןוא עקיליווטוג ַא רָאנ ענעגנוווצעגפיוא ןייק

 ןוא טולב ןזָאל וצ רָאנ יו ןצונַאב טשינ רעמ הרות עשירעשדלעפ

 -נַארק עכעלרעניא ךייש סָאװ (".ןדנוו עקיטכיוו קינייוװ ןלייה

 ךייש סָאװ .םיריױטקָאד וצ ןקישּפָא םיאלוח יד ךיא לעװ ןטייק |

 ךעצ-רעשדלעפ ןטימ ןדניברַאפ ךיז ךיא לעװ ןדנוװ ענעדיישרַאפ

 יָאנָאה ןרעסערג ןייק ןעמענ וצ טשינ וצ גָאז ךיא .װָאקרטעיּפ ןיא

 ךיא .םיריוטקָאד יד ןלעטשטסעפ סָאד ןלעוו'ס יװ ןלייה ןרַאפ רַאר

 .ןבעל סמענעי ןייז וצ רצקמ ידכ ,ןפיוקרעטנוא ןזָאל טשינ ךיז לעו

 ןעו ןעמ ןעק ,העובש רעד ןיא טקנוּפ רעד ןעוװעג זיא'ס קיטיונ קרַאטש יװ (א

 ןגעק טריפרַאפ טָאה עשרַאװ ןופ שטיוװַאקדוי םיכַאָאי דיי רעד סָאװ ,סעצַארּפ א ןופ

 -ןרעל ןייז ןזָאלענרעביא טָאה סָאװ ,(טסוװַאבמוא ןיא ןעמָאנ ןייז) רעשדלעפ ַא

 ויא לגנייױרעל םעד ןופ טייקטינעג טשינ רעד בילוצ .דיי םעד טולכ ןזָאל וצ לגניי

 י"קָאד ַא ייב טנַאה יד ןלייה טייצ ערעננעל ַא ךיז טזומעג ןוא זרָאװעג ףַאלש דיי רעד

 הוושומ ןענעז םידדצ יד ןעו לייוו ,רעטסנרע ץנַאג ַא ןייז טזומעג טָאה ןינע רעד .רעט

 טערקעד) ןדליג 270 ה"ד ,ןדליג עטיור 18 טלָאצענסיוא ןעמוקַאב םיִכַאַאי טָאה ןרָאװעג

 .(1719 'י 61 'מונ עיצקידסירוייקעלַאשרַאמ רעד ןיפ
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 ירַאפ וצ ידכ ,ןעלטימ םוש ןייק טימ ןצונַאב טשינ ךיז לעװ ךיא

 ןבעל סנעמעװ ןעמענוצוצ ידכ רעדָא קנערק סנצעמע ןרעגנעל

 יַאק ַא ייס ןלייה עביל-ךשטנעמ ןופ ּפיצנירּפ ןיימ טול לעװ ךיא

 -טשינ עכעלטסירק ןופ רעגנעהנָא) טנעדיטסיד ַא ,דיי ַא ייס קילָאט

 רערעדנַא ןַא ןופ ןשטנעמ ןדעי ללכב ןוא (סעטקעס עשילױטַאק

 | .עיגילער

 סָאװ ,םעלַא םעד ףיוא ןריווושעג שלַאּפ טשינ בָאה ךיא זַא

 טָאה רעכלעוו ,ןפלעה טָאג ױזַא רימ לָאז ,טגָאזעג ָאד בָאה ךיא

 רעב יד ,וט םעד ןוא טפול יד ,דרע יד ןוא למיה םעד ןפַאשַאב

 ףיורעד רעבָא ךיא לע ,רעזערג ןוא ןעמולב יד ,ןעלגיה יד ןוא

 ,טָאג רעד תומה-םס ןוא תערצ טימ ןפָארטש ךימ לָאז ,ןייז רבוע

 יד טָאה ןוא ,ןהשילא ןופ הליפת יד טרעהעגוצ טָאה רעכלעוו

 ,ןוזחיג טפָארטשַאב טימרעד ןוא ןעמונעגּפָארַא ןונמענ ןופ תערצ

 למיה ןופ רעייפ ַא ךימ לָאז ןייז רבוע ףיורעד לעװ ךיא ביוא

 ןיפ ךיז לָאז טולב סָאד ןוא ןעמענ ךימ לָאז לווייט ַא ,ןענערברַאפ

 ןיימ ןרילרַאפ ךיא לָאז ןייז רבוע ףיורעד ךיא לעוװ .ןסיג רימ-

 סָאװ ,ןפערט סָאד ךימ לָאז ,ןגעמרַאפ ןיימ ןוא ףוג ןיימ ,המשנ

 "עג טלדנַאװרַאפ זיא עכלעוו ,בייוו סטול טימ ןפָארטעג טָאה'ס

 ןלַאפעגנײא ןענעז הרומעו םודס ןעוו ,ץלַאז קיטש ַא ןיא ןרָאװ

 רעד וצ ןעמוק טשינ לָאמנייק ךיא לָאז ,ןייז רבוע ףיורעד ךיא לעװ

 -פיוא ןלעװ רענידנצעג ןוא ןדיי ,ןטסירק ווו ,םהרבא ןופ הלחנ

 רבוע ףיורעד ךיא לע .םלועה ארוב ןרַאפ םיתמה תיחת ןייטש

 טָאג עכלעוו ,השמ תרות ןופ ןרעו טקעמעגסיוא ךיא לָאז ןייז

 -םיוא טָאה טָאג עכלעוו ןוא יניס גרַאב ןפיוא ןהשמ ןבעגעג טָאה

 -עד ךיא לעװ .תירבה תוחול יד ףיוא רעגניפ ןייז טימ ןבירשעג

 ןופ החכות עצנַאג יד ןרעוו םיוקמ רימ ףיוא לָאז ןייז רבוע ףיור

 ,הרות רעד

 -עלרע ןוא ענייר ןייק עקידתמא ןייק טשינ העובש ןיימ זיא

 ןלָאז ןוא טײהטַאג ןייז ןופ חכ ןטימ ןקעמסיוא טָאג ךימ לָאז עכ

 םלועל גנומַאדרַאפ רעקיביײא ףיוא ןעמענוצ םינָאלװיײט עלַא ךימ
 ,"דעו

 -ערעטניא עקינייא ןָארַאפ ךיוא ןענעז ה"י ןט-18 ןופ ןטקָא יד ןיא
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 ןיא .סרעשדלעפ עשידיי טשימרַאפ ןענעז'ס עכלעוו ןיא ,ןסעצָארּפ עטנַאס

 ךיוא רעטילימ םֹוצ ןעמענ ןבױהעגנָא ןלױוּפ ןיא ןעמ טָאה 1792 ראי

 -תמיא טרעטיצעג ןבָאה סָאוװ ,עיצילַאג ןופ ןדיי יד יו טקנוּפ .םירעיוּפ

 ערעדנַא ןיא ןפיױלטנַא זייוונסַאמ ןגעלפ ןוא טסניד-רעטילימ ןרַאפ תומ

 ענעדיישרַאפ ןכַאמ ךיז ןגעלפ סָאװ רעדָא ,ןליוּפ ןייק ,לשמל ,יװ ,תונידמ

 ױזַא טקנוּפ -- טסניד-רעטילימ ןופ ןרעוו וצ טיירפַאב ידכ ,ןרעלעפ

 ענעדיישרַאפ ןכַאמ ךיז ןגעלפ םירעוּפ ךיוא .םירעיוּפ ןעלדנַאה ןגעלפ

 רעגניפ ךיז ןדײנשּפָא ,ןייצ ךיז ןסײרסױרַא רעגייטש ַא יװ ,ןרעלעפ

 -ָאק-סגנונעדרָא עקיטלָאמעד יד זַא ,ןעגנַאגרעד טייוו ױזַא זיא'ס ,המודכו

 .םעד ןגעוו ןרַאלוקריצ עלעיצעּפס ןבעגסױרַא ןגעלפ סעיסימ

 יד טכַארבעג טרעוו'ס וװ ,ןטקַא רעװָאקרטעיּפ עקיבלעז יד ןיא

 -ידיי יד ןופ רענייא זַא ,העידי ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ,העובש עטנַאמרעדנביוא

 וקַאב טַאהעג טשרָאקָא טָאה רעכלעוו ,ווָאקרטעיּפ ןיא סרעשדלעפ עש

 ,טנעטַאּפ םעד ןרילרַאפ ןטימ ןרָאװעג טפָארטשַאב זיא ,טנעטַאּפ ַא ןעמ

 רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא רעשדלעפ ןקיזָאד םעד ןופ אטח רעד

 . יד .טסניד-רעטילימ ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז םירעיוּפ ןפלָאהעגסױרַא טָאה

 ַא רעייז רַאפרעד רעבָא עשירַאברַאב ַא לסיבַא ןעוועג זיא עיצַארעּפָא

 ןכַאמ ייז םעד טימ ןוא ןייצ יד ןסײרסױרַא ייז טגעלפ קעוועל :עטושּפ

 טימ ןרָאװעג טפָארטשַאב זיא קעוועל .טסניד-רעטילימ וצ ךעלגיוט-טשיו

 ייב ןעמ טָאה םעד ץוח ַא .ךָאװ עדעי 50 וצ סעטַאר ייווצ ןיא תוקלמ 0

 רעשירעשדלעפ רעד טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טכער סָאד ןעמונעגוצ םיא

 .עיסעפָארּפ

 רעטייווצ ַא ןרָאװעג טקידלושַאב ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רעבָא טָאה בקעי .אטח ןבלעז םעד ןײגַאב ןיא בקעי רעשדלעפ רעשידיי

 "עג טיירפַאב עקַאט רע זיא רַאפרעד ןוא קידלושמוא זיא רע זַא ,ןזיוװַאנ

 .ןרָאװ

 -רַאפ סואימ ױזַא טָאה סָאװ ,קעוװעל ןטריטנעטַאּפ םעד רעסיוא

 .הליהק רעװָאקרטעּפ יד ךיוא טָאה ,עיסעּפָארּפ עשירעשדלעפ יד טמעש

 טכַאמעג טָאה טכַאמ יד .ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןקעוועל בילוצ טַאהעג

 טגנַאלרַאפ ןוא סרעשדלעפ ייווצ עריא רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ הליהק יד

 "עג הליהק יד טָאה לָאמ ייווצ .טכירעג םוצ ייז ןלעטשוצ סָאד ריא ןופ
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 עקידלוש יד ןענופעגסיוא טָאה הליהק יד ןענַאװ זיב ןפָארטש ןלָאצ טזומ
 זיא ,טנָאמרעד ןיוש יו .טכירעג ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז ןוא
 ,טײרפַאב ןרָאװעג זיא בקעי ,ןרָאװעג טּפשמרַאפ קעוועל

 ךָאנ רימָאל ,סרעשדלעפ עשידיי יד ףיוא ערה-ןשל ןיוש ןדייר רימ זַא
 ָאד ןיימ ךיא .הער תוברתל אצי רשא רעשדלעפ ןשידיי ַא ןענָאמרעז
 ,טלָאװעג טָאה לֹרוג רעד .קינשַארק לטעטש ןיא ןשטיװָאלעָאי עקטרָאמ
 ןבָאה ןשטנעמ עטוג .םותי רעקידכעלייק ַא ןביילב טייהרעגנוי לָאז רע
 ןיא רעשדלעפ ןשידיי ַא וצ ןבעגעג םיא ןוא ןעוועג םחרמ םיא רעביא ךיז
 רעבָא טָאה ,יירעשדלעפ ךיז טנרעלעגסיוא .רעל רעד ףיוא גרעבמעל
 םעד ןעמונעג רע טָאה ,םייהרעדניא ןציזנייא טנעקעג טשינ עקטרָאמ
 -נָא זיא רע זיב ,געוו ןיא ןזָאלעג ךיז ןוא טנַאה רעד ןיא ןקעטשרעדנַאוװ
 .עדָאװעיאװ רעוועיק ןופ טנעמיגער םעד ןיא רעשדלעפ סלַא ןעמוקעג
 ןייק ,ברעמ ןייק טייוו ןבירטרַאפ בירט-רעדנַאװ רעד םיא טָאה רעטעּפש
 רעוועקַארק ןופ רעטקָאד םייב רעשדלעפ ןרָאװעג ןיא רע ווו .,עקָארק
 ,ןרָאװעג סאמנ רעבָא םיא ןיא עיסעפָארּפ עשירעשדלעפ יד ,ןַאלעטשַאק
 .-שטפשרק וצ ךיז ןעמונעג ןדיי ךס ַא יװ ןוא ןפרָאװעגקעװַא יז רע טָאה
 -ַאב ַא ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .יירעמ
 עכעלטסירק ןוא עשידיי ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עדנַאב-םיחצור רעטמיר
 .טנַאקַאבמוא זדנוא יא ,הילת רעד ףיוא אמתסמ .,ףוס ןייז .ןטידנַאב

 -ךלעפ עשידיי ףיױא ערהזןושל טדערעגסױא ןיוש ןבָאה רימ זַא
 עג ןבָאה סרעשדלעפ עשידיי סָאװ ,ףליה יד ןענָאמרעד רימָאל ,סרעש
 -ידיי לָאצ רעסיורג רעד ןופ .דנַאטשפױא-ָאקשויצשָאק ןתעב טעטסייל
 וצ יאדכ זיא ,דנַאטשפיוא םייב ןפלָאהעגטימ ןבָאה סָאװ ,סרעשדלעפ עש
 ןעוועג זיא סָאו ,ש טי װ ָא ק צ י א ש ר ע ה ןסיװעג ַא ןענָאמרעד
 -נוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,סֹוּפרָאק ןופ טנעמיגער ןטסקעז ןיא קיטעט
 רעצנַאג ַא ןעוועג זיא שרעה .רָאדָארפ לַארענעג ןופ עדנַאמָאק רעד רעט
 רעטנוא .טנעמיגער םעד רַאפ ףליה רערַאטינַאס רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא
 רע ,ןטַאדלָאס ןוא ןריציפָא ןענופעג ךיז ןבָאה החגשה רעשיניצידעמ ןייז
 ךיז טניפעג שרעה ,לטימסנבעל ןוא ןטנעמַאקידעמ ןגעוו טגרָאזעג טָאה
 זיײּפש זַא ױזַא .טנָארפ ןפיוא אקווד רָאנ ,דנַאלרעטניה ןיא ץעגרע טשינ
 עצנָאג ןופ ךשמ ןיא ןעגנַאגרעד טשינ םיא וצ ןענעז ןטנעמַאקידעמ ןוא
 ,םישדח ייווְצ
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 ןגעלפ תבש םוא .ןדיי עמורפ ןעוועג ןענעז סרעשדלעפ עשידיי יד

 עטסערג יד טָארדעג טָאה ןקנַארק םעד ןעוו וליפַא ןטעברַא טשינ ייז

 רעד. ט"דא רושָארב עשיטימעסיטנַא ןַא ךיז טגָאלקַאב ףיורעד ,הנכס
 וליפא לָאז טסירק ַא זַא, *:718668 021680118264"  "תמא רעכעלטסירק

 ,ןילַא ךיא, ."ףליה וצ תבש םוא ןעמוק טשינ דיי ַא םיא וצ טעװ ןייגסיוא

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא וצ יװ ,ןעזעג סָאד בָאה ,רבחמ רעד רעטייוו טביירש

 טלָאװעג טשינ רעשדלעפ רעשידיי רעד טָאה ,ץיה סיורג ןיא ןגעלעג זיא

 ,"טולב םיא ןזָאל וצ ידכ ,ףליה וצ ןייג

11 

 ןבָאה ןדיי יד ןכלעװ ,לָאצּפָאילּפמעטש םעד ןופ תומישר יד ןיא

 ןופ קיטסיטַאטס עסיוועג ךיוא רימ ןעניפעג ,םירפס עשידיי ןופ טלָאצעג

 "יז ןייק טשינ זיא המישר יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,"טרעשדלעפ,, עשידיי
 -רעביא ןסיוועג ַא סלַאפנדעי רעבָא ,עקידנּפעשסיױא ןייק טשינ ןוא ערעכ
 .ךָאד ודנוא סָאד טיג "סרעשדלעפ, עשידיי ןופ לָאצ רעד רעביא קילב

 -טינשכרוד ןייא ףיוא

 לאצ עכעל טאפ סיי ידלעפ עשידיי
 ףיוא םירפס|םירפס לָאצ ךעלטינש סרעש טעטש ץניוװַארּפ

 רעשדלעפ ַא סרעשדלעפ :

 28 6 13 27 - 20 רענולעיוו

 49 || 4 18 47 25 עשילױּפסיױרג

 36 | 0 27 124 61 עשיסייר

 6 ר 151 25 25 12 עשיניארקוא

 4// || 3 12 24 | 0 / רעילָאדָאּפ
 29 21 2 76 28 עשוװָאזַאמ

 320 ןעוועג ןענעז טעטש 197 ןיא זַא ,רימ ןעעז המישר ועד ןופ
 טָאטש ָא ףיוא סיוא טלָאפ ךעלטינשכרוד זָא הי"ד ,"סרעשדלעפ} ץֶשיִדי
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 ןוא רעװַאלצַארב ןיא ןבעגעגנָא זיא המישר רעד ןיא ."רעשדלעפפ 6

 ךיז טרעלקרעד סָאד .טעטש לָאצ עניילק ַא סעװטסדוװעיָאװ רעוועיק

 ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה רעניארקוא לייט עטסערג יד סָאװ ,טימרעד

 עשיסור ןיא (1772 רָאי ןיא ןלױּפ ןופ גנולייטעצ 'ועטשרע 'ועד ךָאנ)
 ,טנעה

 -טיוא ,10 --- שילַאק "סרעשדלעפ, ןטסײממַא טָאה טעטש יד ןופ
 ,5 --- וװַאלסַאז ,6 -- קָאטסילַאיב ,6 --- קצול ,9 --- ןילָאװ ןיא הארט
 1 ןבעגעגנָא רָאנ זיא ןזױּפ ןיא סָאװ שודיח ַא זיא'ס ,5 --- ימָאטישז
 טשינ ךיוא ןלױּפסױרג ןיא ָאססיל הליהק רעסיורג רעד ןיא/ .'ועשדלעפ
 -יילק סָאד ןוא סרעשדלעפ 3 ,לשמל ,טָאה ןילבול ,רעשדלעפ 1 יװ רעמ

 ,טימרעד רשפא ךיז טרעלקרעד סָאד 4 עצנַאג ווָאטרַאב לטעטש עקניג
 ןלָאצ ןופ טײרדעגסױרַא סרעשדלעפ יד ךיז ןבָאה טעטש לייט ַא ןיא זַא
 -עגנייא טשינ סָאד ייז ךיז טָאה ערעדנַא ןיא ,רעייטש-לפמעטש םעד

 .ןבעג

 טשינ ןענעז סרעשדלעפ יד ןשיװצ םימכח-ידימלת עלעיצעּפס ןייק
 םעד ןגעו .ןעוועג טשינ סרעשדלעפ יד ןענעז םיריבג ןייק ךיוא .ןעוועג
 .רעביא ןבָאה ייז עכלעוו ,םירפס לָאצ רעד טול ןסיוורעד ךיז רימ ןענעק

 ַא ףיוא רפס 2,8 סיוא טכַאמ טינשכרוד רעד .ןעלּפמעטשּפָא םוצ ןבעגעג |
 טכַאמ סע לפיוו ךיוא ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא עלעבַאט רעד ןיא .יועשדלעפ
 טלָאװ םעד טול .רעדנוזַאב ץניֹװָארּפ רעדעי ןיא טינשכרוד רעד סיוא
 סע וװ הגשה לקיטש ַא ןבָאה טנעקעג ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ ןיא ןעמ
 יד ןזיא .רעקינייוו ווו ןוא סרעשדלעפ עטעדליבעג רעמ טבעלעג ןבָאה
 ןייא ןיא .לַאפוצ רעד טרידיצעד ךעלטנגייא טָאה ָאד זַא ,עכלעזַא השעמ
 ןדיי יד ללכב יו סרעשדלעפ יד ןבעגעגנייא ךיז טָאה עוװטסדוװעיַאוו
 קידנעײגסױרַא .רעקינייװ ערעדנַא ןוא ןטלַאהַאבוצסױא םירפס רערעמ
 יב ןַא ה"ד ,ןרעפיצ עסיורג ןגעװ ץעזעג ןשיטסיטַאטס םעד ןופ רעבָא
 יד ןעמעננָא רימ ןפרַאד ,ןטייקילעפוצ יד ןדניוושרַאפ ןרעפיצ עסיורג
 -גײשרַאװ אמתסמ ַא סלַא ,רעפיצ עכעלטינשכרוד יד סלַא 3,7 רעפיצ
 ,עכעל

 יו רעמ םירפס ןּבָאה לָאז סָאװ ,רעשדלעפ ַא ךיז טפערט ןעוו ןטלעז
 -עדליבעג רעמ יד ןופ עקינייא ןופ ןעמענ יד רימָאל .טינשכרוד רעז
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 -- יקנָארװ ;ןליוּפסױרג ןיא ןענעז סָאד .ןענעכייצרַאֿפ סרעשדלעפ עט

 ָאססיל ,16 ןבואר -- שילַאק ןיא ,123 קחצי -- םעלש ,םירפס 12 בקעי

 קעשרעה --- קינשַארק ןיא :ץניװָארּפ רעשיסייר רעד ןיא ,12 םהרבא ---

 ,(םירפס לֶאצ עטסערג יד) 27 ַאקשרעה -- ַאקשטעטסעריב ןיא ,0

 ןעעז רימ יו .11 ריאמ -- קסמוש ,10 עקשָאמ --- ַאציװָאגרַאט ןיא

 ,םירפס 10 יװ רעמ ןבָאה סָאװ ,סרעשדלעפ 8 ןַארַאפ ה"סב זיא

 -דלעפ רעד ןשיװצ תוכייש ַא ןוירַאב וצ ןייז טעװ טנַאסערעטניא

 יו רעדָא ,רעריזירפ ונייהד ,עשהבורק ערעדנַא וצ עיסעּפָארּפ רעשירעש

 .רעריברַאב טלָאמעד ןסייה ייז

 -קָארק יד ןגעװ טעברַא ןייז ןיא טביירש ןַאבַאלַאב רָאסעּפָארּפ

 עשיטעטיזרעווינוא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,םיריוטקָאד;, זַא ,ןדיי 'ועוו

 "רעטניא ןעוועג ךעלסילשסיוא טעמכ רעדָא בור רעד ןענעז ,ןעמָאלּפיד
 -קָאד עשיטקַארּפ וצ טרעהעג ןבָאה ןעגנולדנַאהַאב עשיגרוריכ יד ,ןטסינ

 טימ ."ןגרוריכ ג"א יד וצ ןוא רעריברַאב רעדָא סעקילוריצ וצ ,םיריוט

 -רַאב טימ סרעשדלעפ טריציפיטנעדיא ןַאבַאלַאב רָאסעּפָארּפ ,טרָאװ ןייא

 .רעריב

 סע סָאװ ךעלדנעטשרַאפ זדנוא טרעװ ,טכַא ןיא סָאד רימ ןעמענ

 זַא ,(1615) "קאירעט; רפס ןופ רבחמ רעד ,ןזיוהנפיוא ןמלז טביירש

 ןט-17 ןיא ה"ד) ןַאד ךָאנ ןבָאה עילַאטיא ןוא ןלױּפ ,דנַאלשטיײיד ןיא ןדיי

 -רַאב עכעלטסירק טצונַאב ןוא רעריזירפ ענעגייא ןייק טַאהעג טשינ (ה"י

 ןטלַא ןיא ןטשירק שלַא רריברב ירדנא ןייק ךאד רימ ןבָאה ָאז; :רעריב

 ןיא ךיוא ןיב ןזעװיג זיא ואוו ןדנאל שלעװ 'נאי שטייד ןיא ןטראש

 ,(ו"ט טייז) "ןליוּפ

 -רַאב עשידיי ןופ ךַאפ רערעדנוזַאב ןייק .טכערעג זיא ןזיוהנפיוא

 -עמ ץוחַא ךיז ןבָאה רעשדלעפ לייוו ,ןלױּפ ןיא ןעוועג טשינ זיא רעריב

 ךיוא ךיז טרעלקרעד םעד טימ .רָאה ןרעש טימ ןעמונרַאפ ךיוא ןיציד

 םעד ןופ תומישר יד ןיא ןה תומישרירעײטשּפָאק יד ןיא ןה סָאװ ,סָאד

 .רעריברַאב עשידיי ןייק טשינ ךיז ןעניפעג לּפמעטש-םירפט

 סרעשדלעפ עשידיי יד ןגעלפ ערעסערג טרפב טעטש לייט ַא ןיא

 -"סיזקע הרבח ןימ ַאזַא טָאה עקָארק ןיא .ןכעצ ערעדנוזַאב וליפַא ןדנירג

 יד ,(רריברב םינמואה לש הרובחה) ה"י ןט:17 םעד ןיא ךָאנ טריט

 !עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז ךעצ ןקיזָאד םעד ןופ תונקת
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 ןופ לטסעק ןיא ןפרַאװוצנײרַא ביוחמ זיא רעריברַאב רעדעי (

 ,עמוס-טלעג עסיוועג ַא הרבח רעד

 יד ,לגניי-ןרעל ןייא יװ רעמ ןטלַאה טשינ רָאט רעריברַאב רעדעי (2

 רעבָא ןעמ רָאט רָאי ייווצ עטשרע יד ןיא .רָאי 3 ןרעיודעג ףרַאד ערעל

 געמ רָאי ןטירד ןיא טשרע .ןקנַארק ַא וצ לגניי-ןרעל סָאד ןזָאלוצ טשינ

 -נוא ןוא טייהנזעוונָא רעד ןיא זיולב רעבָא ,טולב ןּפַאצ לגניי-ןרעל סָאד

 .רעטסיימ םעד ןופ טכיזפיוא ועד יועט

 -ךעצ יד ביוא לגניי-רעל ןטייווצ א ןעמענוצ געמ רעטסיימ רעד (2

 ,ןייז םיכסמ ףיורעד ןלעװ רעדילגטימ

 -רַא רעייז רַאפ רעייט וצ ןעמענ טשינ ןרָאט רעדילגטימ-ךעצ יד (4

 ךיז לָאז גנורעקלעפַאב יד ידכ ,(ןרעש ,סעקנַאב ןלעטש ,טולב ןּפַאצ) טעב

 .(ןשָארג 1 רעריברַאב םעד טמוק סעקנַאב ענעקורט רַאפ) ןגָאלק טשיג

 טעוװ טנעיצַאּפ רעד ןוא ןצעמע טלייה רעריברַאב רעד בוא 5

 רעטייוװצ רעד רָאט רעריברַאב ןטייווצ ַא ןפור טייקנַארק רעד תעשב

 טלָאצַאב טשינ טָאה ןעמ ןענַאװ זיב ,ןקנַארק םעד ןלייה ןבייהנָא טשינ

 ,ןטשרע םעד

 ךיז ייז ןלָאז רעריברַאב ייווצ ןפור קיטייצכיילג טעװ ןעמ זַא 6
 ,תוריכש ןטימ ןלייטעצ עדייב

 ןעוו רעדָא עקָארק ןיא ןצעזַאב ךיז טעװ דילגטימ רעיינ ַא בוא (?
 רע ףרַאד *ןיציפָא ןַא; ענייז ןענעפע טעװ לגניי-ןרעל טנרעלעגסיוא ןַא
 -נָאמרעדנביױא יד ףיוא המכסה ןייז ןקירדסיוא ןוא ךעצ ןיא ןטערטניײרַא
 -ילגטימ-ךעצ יד ןפרַאד ,ןייז םיכסמ טשינ ףיורעד רע טעװ .תונקת עט
 ךיוא ןפרַאד רעדילגטימ-ךעצ יד ,ןטערטסױרַא םיא ןגעק שירַאדילָאס רעד
 רענעגייא ףיוא ןלָאז עטַארײהרַאפ-טשינ יד זַא ,וצרעד ןזָאלרעד טשיג
 ,יירעריברַאב טימ ןעמענרַאפ ךיז טנַאה

 'נַא ךיוא תוליהק ערעסערג ןגעלפ םיריוטקָאד עטרימָאלּפיד רעסיוא
 רעריברַאב עכלעזַא .גנורעקלעפַאב רעמערָא רעד רַאפ רעריברַאב ןרישזַאג
 טעטכילפרַאפ ייז ןענעז רַאפרעד ןוא רכש ןקידנעטש ַא ןעמוקַאב ןגעלפ
 ,לשמל ,רימ ןענעייל ךַאמּפָא ַאזַא ןגעוו .ןעגנוטסייל עסיוועג וצ ןעוועג
 םעד טיול ךיז זיא רעדנעס רעריברַאב רעד .עקָארק ןיא 1641 'י ןיא
 טעטש עדמערפ ןופ ןה עקיטרָא ןה טײלעמערָא ןלייה וצ בייחתמ ךַאמּפָא
 והמודכו סופ ַא ,טנַאה ַא ןכערב ןלעװ ייז ןעוו לַאפ ןיא
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 ןייק ןעמוקַאב טשינ רעריברַאב רעד טגעלפ ףליה ןימ ַאזַא רַאפ

 - ,רכש ןייז ןעמוקַאב רעבָא רע טגעלפ טולב ןּפַאצ רַאפ ,י'וכש

 :עקידנגלָאפ ןעוועג זיא ףליה עטסיזמוא ןעמוקַאב ןופ רודעצָארּפ יד

 ייב גנולײטּפָא-סטייקיטעטליוװ רעד וצ ןייג טזומעג טָאה רעקנַארק רעד

 לַאפ ןיא זיולב .רעריברַאב םוצ לטעצ ַא ריא ייב ןעמענ ןוא הליהק רעד

 "רַאב רעד ףרַאד טײקנַארק רערעוװש רערעדנַא ןַא ןופ רעדָא תערצ ןופ

 -ַאב רַאפרעד םענעי ןוא רעטקָאד ןכעלטסירק ןטימ ןטַארַאב ךיז רעריב

 'ר .טרעקעגמוא ךָאנרעד םיא טָאה הליהק יד עכלעוו ,רַארָאנָאה ןלָאצ

 ןעמוקַאב טעברַא ןייז רַאפ טגעלפ עקָארק ןופ רעריברַאב רעד רעדנעס

 | ,סעטַאר 4 ןיא רַאבלָאצ רָאי ַא ןדליג 5

 "רעד עקָארק ןופ ךיוא רעריברַאב ןרעדנַא ןַא טימ ךַאמּפָא ןַא ןֹופ

  טקנוּפ ןרעייטש ןופ ןעוועג יירפ זיא רעריברַאב רעד זַא ,ךיז רימ ןסיוו

 ,שדוק-ילכ עלַא יו



 ןליוּפ ןטלַא םעניא סרעקייטּפַא עשידיי

 -ןייה יד ןופ טדיישרעטנוא קרַאטש ךיז ןבָאה ןקיײטּפַא עקילָאמַא יד
 לייטרוא ןַא טול סרעקײטּפַא יד ןבָאה ,לשמל ,ךיירקנַארפ ןיא ,עקיט
 ןטסכעה ןופ סעיצקנופ יד טריפעגסיוא טרָאד טָאה סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ןופ
 ןוא עװַאק ,ייט ,דַאלָאקָאש ,ןפנָארב טימ ןעלדנַאה טגעמעג ,טכירעג

 ןיא טנייה יװ זייװלײט ָאזלַא זיא סָאד ."ןקניש רעצניימ , טימ וליּפַא
 יצ עֹװַאק זָאלג ַא ןעקנירטסיוא קיײטּפַא ןַא ןיא ןעק ןעמ וו ,עקירעמַא
 ,ייט

 רעד טרעדנוהרָאי ןט-16 םעניא ,ןלױּפ ןיא ןעוועג זיא עבלעז סָאד
 וװ ,טסוגױא טנומגיז גיניק םעד ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןופ ךיז רימ ןסיוו
 ןקײטּפַא יד ןיא זַא ,םימשב ןופ זיירּפ רעד ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא סע
 ,ליא ,רעקוצ ,ןרעפייז ,רעפעפ :יװ םימשב עכלעזַא טפיוקרַאפ ןרעוו
 םוקמ ַא ןענופעג טָאה ריב וליפַא .ןענייוו ענעדישרַאפ ןוא זייר ,ןעלדנַאמ
 ,ןקײטּפַא עשיליוּפ יד ןיא טלקמ

 ןטנעמַאקידעמ טימ רחסמ ןגעוו תועידי דימת רימ ןפערט ללכב
 ,לשמל ,טָא .ןעלקיטרַא עכעלנע ןוא םימשב ןגעו תועידי טימ ןדנוברַאפ
 ;.םירחוס עכעלטסירק רעצישטנעל יד ןופ געליווירּפ ַא ןיא רימ ןענעייל
 ןלעטשוצסױרַא ןגעוורעד טשינ ךיז לָאז עקשידיי רעדָא דיי םוש ןייק;
 ,תואגח תעב ןה ,גָאט"ןכָאװ ַא ןיא ןה תורוחס םוש ןייק קרַאמ ןפיוא
 יד זעֹוו .רעזייה יד רעביא תורוחס יד ןפיוקרַאפ טשינ ךיוא ןרָאט יז
 ,טנװײל טימ סַאג רעד ףױא רעדָא קרַאמ ןפיוא ןײגסױרַא ןלעװ ןדיי
 "וצ תורוחס יד ןלָאז ...ןגייפ ,סעקנישזָאר ,ןכַאז-קיײטּפַא ,ןרעפייז /'ועפעפ
 -קעװַא ןלָאז ןוא סָאלש ןכרוד רעדָא טמַא ןשיטָאטש ןכרוד ןרעוו ןעמונעג
 ,"גיניק םעד ,רַאה רעזדנוא ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ ןרעװ ןבעגעג

 ןכַאזקײטּפַא ןפיױקרַאפ ֹוצ גהנמ רעטרעגריבעגנייא רעקיזָאד רעד
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 ןיא זױלב טשינ טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,םימשב טימ ןעמַאזוצ
 ןט-19 ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה -- רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ןליױּפ

 רימ ןענעייל םוטנטשריפ רעװעשרַאװ ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ .טרעדנוהרָאי
 ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,1808 רָאי ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןיא
 ,לדנַאה םימשב םֹוׁש ןייק; זַא ,עיצקעריד רעשיניצידעמ רעטסכעה רעד

 -רַאפ טשינ רָאט רעטקַארַאכ ןשירעטילימ ןופ ןקײטּפַא ןיא רחסמדןייוו |

 זיא טלָאמעד ךָאנ זַא ,ָאזלַא ןמיס ַא -- "רעליוויצ ןייק טימ ןייז ןדנוג

 ,המודכו ןייוו ,םימשב טימ םָארק ַא קיטייצכיילג ןעוועג קיײטּפַא ןַא

 ןַא זַא ןכער ךיא ?גנודניברַאפ עקיזָאד יד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ

 עכעלנע ןוא םימשב יד זַא ,טקַאפ רעד ןבעג זדנוא טעוװ ףיורעד רעפטנע

 ,םעד ןופ לײט ַא ןעוועג ןכַאזקיײטּפַא יד טימ ןעמַאזוצ ןענעז תורוחס
 .ןעלקיטרַא-חרזמ ןפורעגנָא טָאה ןעמ סָאװ

 ,עקיצנייא יד ןעועג טשינ ןענעז ןעלקיטרַא-חרזמ ןופ םירחוס יד

 םיריוטקָאד-ןיצידעמ ךיוא ,ײרעקײטּפַא טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה סָאװ

 ,ןטנעמַאקידעמ ןפיוקרַאפ ןוא ןטעברַאסיױא םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה

 -עג ןוא םעד ןגעק טפמעקעג ןבָאה סרעקיײטּפַא יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 -עמ ןטעברַאסױא ןופ לָאּפָאנָאמ םעד ןרעכיזרַאפ וצ ךיז טסיילפ

 ןופ געליווירּפ םעד ןעגנערב רימ ןלעװ ליּפשיב סלַא ,ןטנעמַאקיד

 -קָאד-ןיצידעמ ןרעה יד ןלָאז; :ךיז טביירש סע ווו ,1724 רָאי ןופ ןילבול

 ןלָאז ענעי ידכב ,עקידנדייל רַאפ ןטּפעצער ןביירשרַאפ זיולב םיריוט
 ןטיירגוצ טשינ רעבָא ייז ןלָאז ןיילַא ,ןקײטּפַא יד ןיא ןעניצידעמ ןעמענ
 ,2ייז

 ,סרעקײטּפַא ןעועג קיטייצכיילג ןענעז םירױטקָאד זַא ,םעד ןגעוו

 יקסוװעליסַאװ ר"ד רעד ןכלעוו ,טסעטָארּפ ַא ןוא העידי ַא רימ ןעניפעג

 םיא ןרעװרַאפ םעד ןגעוו טכַאמ רעשיסיירּפ רעד וצ ןגָארטעגנײרַא טָאה

 ןייז ןיא רע טביירש -- ןלױּפ ןופ ןצעזעג יד, :קײטּפַא ןַא ןטלַאה וצ

 עדייב יד טימ ךיז ןבעגוצּפָא טרעוורַאפ טשינ לָאמנייק ןבָאה --- גנודנעוו

 ."ןעמַאזוצ סעיסעּפָארּפ

 ,דנַאלסױא ןיא ךיוא רָאנ ןלױּפ ןיא זיולב טשינ ןעוועג זיא ױזַא

 רעטקָאד ןשידיי ַא טימ לַאפ ַא רימ ןענעגעגַאב ,לשמל ,דנַאלשטיײד ןיא

 טריפ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןימינב ןב בייל הדוהי ר"ד ןעמָאנ ןטימ
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 -עטקַארַאכ זיא סע .קײטּפַא ןַא ףיוא געליווירּפ ַא ןעמוקַאבסױרַא ָאד ןוא |

 -מַאב טכַאמ רע זַא ןטייצ ענעי ןופ ןשינעטלעהרַאפ יד רַאפ שיטסיר

 רעסַאװ-ןגָאמ ןפיוקרַאפ וצ םיא ןביולרעד ןגעוו טכַאמ רעד ייב ןעגנוא

 -ײטּפַא יד טימ טרירוקנָאק ןבָאה םיריוטקָאד יו טקנוּפ ,םידירי יד ףיוא

 עשהבורק ערעדנַא ןעוועג לובג גישמ סרעקיײטּפַא ,טרעקרַאפ ,ןבָאה סרעק

 ךעצ םעד ןופ געליווירּפ םעד ןיא רימ ןעניפעג ,לשמל ,ױזַא .סעיסעפָארּפ

 סרעקיײטּפַא זַא ,טקנוּפ ןשוריפב ַא 1690 רָאי ןופ ןגרוריכ רענילבול ןופ

 ,סרעטסַאלּפ ןענָאזרעּפ ענעדישרַאפ ןגיילוצוצ ןגעוורעד טשינ ךיז ןלָאז

 ךַאפ ןכַאמ וצ ךיז ןביולרעד עכלעוו ,סרעשדלעפ ךיוא ןעוט טעבלעז סָאד

 ,ןבלַאז ענעדיש

 -ןצסיוא טכער סָאד ןעמונעג וליפַא ךיז טָאה סרעקיײטּפַא לייט ַא

 עקַאט רעבירעד .עקנַארק ןלייה ןײלַא ,טרָאװ ןייא טימ .ןטּפעצער ןביירש

 ,1640 רָאי ןופ ןקײטּפַא רעגרעבמעל יד רַאפ ץעזעג סָאד טמיטשַאב

 יּפַא ןוא ןגרוריכ .ןטּפעצער ןבעגוצסױרַא טכער ןבָאה םירױטקָאד זיולב זַא

 -עדרָארַאפ עקיזָאד יד .רעטקָאד ןייק ןָא ןָאט טשינ סָאד ןרָאט סרעקייט
 דיי ןגעוו שוריפב טדער גנונ

 עג ,ןעיירעקורד ןענעפע סָאד יו טקנוּפ ,זיא ןקיײטּפַא ןדנירג סָאד

 ןיא .גיניק ןופ געליווירּפ ןלעיצעּפס ַא ןעמוקַאבסױרַא טימ ןדנוברַאפ ןעוו

 טָאה ,םיצירּפ וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,טעטש ןיא ה"ד טעטש עטַאװירּפ

 ףכעלגיניק ןיא .טָאטש רעד ןופ רעמיטנגייא ןופ ןליוו רעד טרידיצעד

 ,רעשרעה ןופ ןליוו רעד -- טעטש

 -קָאד ןופ לָארטנָאק רעד ןפרָאװעגרעטנוא ןעוועג ןענעז ןקיײטּפַא יד
 -יווירּפ ַא ןיא .ןלָארטנַאק עכלעזַא ןעמוקרָאפ ןגעלפ רָאי סעדעי .םיריוט
 ןופ גנוריוװיטַאמ ַא ךיוא רימ ןענעייל ןטלַא םעד טנומגיז גיניק ןופ געל
 טשינ ,עכלעוו ,סרעקײטּפַא ךס ַא ןַארַאפ ןענעז סע; .הנקת רעקיזָאד רעד
 ןבעג וצ גהונ ךיז ייז ןענעז ,ןטנעמַאקידעמ עקידנכערּפשטנַא יד קידנבָאה
 ןטלַא ןופ ןעניצידעמ וצ ןטיירג רעדָא רערעדנַא ןַא רַאפ ןיצידעמ ןייא
 ךס ַא ןופ טױט םוצ םרוג זיא עקיזָאד סָאד ,לַאירעטַאמ ןטּפעװעגסױא
 | ,?ןשטנעמ

 "ֹּמַא רעשידיי ַא ןופ לָארטנָאק ןימ ַאזַא ןופ טרּפ ןטנַאסערעטניא ןַא

 "רָאי ןט-17 ןופ ךיז רימ ןסיוורעד טריפ טָאטש רעשישטייד רעד ןיא קייט
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 רעשידיי רעטריפ רעד ןופ טנערוקנָאק רעכעלטסירק ַא ןעוו .טרעדנוא

 יד זַא ,טסווורעד ךיז טָאה ,ףלָאװ דיי םוצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ ,קײטּפָא

 ,טנערוקנָאק ןשידיי ןייז ןופ קײטּפַא רעד ןיא טוג ךרודַא זיא לָארטנָאק

 ,רעטיוט ַא ןלַאפעגקעװַא קיטײװצרַאה סיורג רַאפ רע זיא

 יװ טקנוּפ ןענעז ןקיײטּפַא עשידיי זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ללכב

 ױזַא ,ןלַאפנָא עקידנעטש ןופ דנַאטשנגעק רעד ןעוועג םיריוטקָאד עשידיי

 סרעקײטּפַא עכעלטסירק רעגרעבנרינ יד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד לשמל

 -טנַא-טשינ ןפיוקרַאפ ייז זַא ,ןפרָאװעגרָאפ סרעקײטּפַא עשידיי יד ןבָאה

 דנַאלשטייד ןיא וליפַא ןענעז סע .ןעניצידעמ עטמסרַאפ ,עקידנכערּפש

 -ּפַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןדיי ןרעװרַאפ סָאװ ,ןעגנונעדרָארַאפ ןענישרעד

 .יירעקייט

 עטײרּפשרַאפ ַא ןליױּפ ןופ ןדיי יד ייב ןעוועג ײרעקײטּפַא זיא יצ

 עשידיי ןגעו רימ ןסייוו סלַאפנדעי .טסוװַאב טשינ זיא גנוקיטפעשַאב

 טנַאקַאב זיא טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא .טעטש ענעדישרַאפ ןיא סרעקיײטּפַא

 -עג טָאה סע רעכלעװ ןגעװ ,עקָארק ןיא החּפשמ-רעקיײטּפַא ןַא

 ארָאהאלאק ןסייהעג טָאה החּפשמ עקיזָאד יד .ןַאבַאלַאב ,מ ,ּפָארּפ ןבירש

 ,סרעקיײטּפַא ןוא םיריױטקָאד ןופ ןענַאטשַאב זיא החּפשמ יד ,(יראפילאק)

 טָאה ,עקָארק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,החּפשמ רעד ןופ רעטשרע רעד

 קיײטּפַא ןַא טגָאמרַאפ טָאה דוד ןֹוז ןייז .ארָאהאלאק המלש ר"ד ןסייהעג

 "עג טנערבעגּפָא תומחלמ עשידעוש יד תעב זיא עכלעוו ,עקָארק ןיא

 'והיתתמ ייז ןופ רענייא .סרעקײטּפַא ןעוועג ךיוא ןענעז ןיז סדוד .ןרָאװ

 -ידלושַאב רעד רעטנוא ןרָאװעג טקינײּפרַאפ ןפוא ןקידארומ ַא ףיוא זיא

 לַאנובירט רעװָאקירטעּפ סָאד .עיגילער עכעלטסירק יד ןקידיײלַאב ןופ גנוק

 ןעמ טָאה ׁשַא ןייז ןוא ןענערברַאפ ךרוד טיוט םוצ טּפשמרַאפ םיא טָאה

 םיא ןופ לָאז סע ידכ ,ןטפול רעד ןיא ןסָאשעגסיוא טַאמרַאה ַא ךרוד

 ,טילּפו דירש ןייק ןביילב טשינ

 רעד ןיא טיהעגפיוא זיא עיּפָאק ןייז סָאװ ,סקנּפ רעטּפַא םעד ןיא

 השמ ןופ ןעמָאנ רעד טנכיײצרַאפ זיא ,קעטָאילביב-עגָאגַאניס רעװעשרַאװ

 ,1686 רָאי ןרעטנוא רעקײטּפַא

 עשידיי ןגעו תועידי זדנוא וצ ןעייגרעד טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ |

 ןיוש זיא ךַאפ עקיזָאד סָאד זַא ,סיוא טזייוו סע .עשרַאװ ןיא סרעקיײטּפָא
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 וליּפַא ןעניפעג רימ ביוא --- ןדיי ייב טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג טלָאמעד

 רעקיזָאד רעד .גיניק ןשיליוּפ ןטצעל ןופ ףיוה ןפיוא רעקײטּפַא ןשידיי ַא

 ,רעקײטּפַא רעטייוצ א .שטיװַָאפעװי יתבש ןסייהעג טָאה רעקיײטּפַא

 טרעדנוהרָאי ןט:18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טניווװעג טָאה סָאװ

 'ַאנ ףיא טניוװעג ןוא ,שטיוואילע קעשָאמ ןסייהעג טָאה ,עשרַאװ ןיא

 ;ןסיײהעג ןבָאה עשרַאו ןיא סרעקײטּפַא ערעדנַא יד ,2427 .רנ יקוועל

 ןופ קעשָאמ ןוא 603 .רנ עקסנַאלעיב ףיוא טניווװעג ,דָארב ןופ קעשרעה

 -ַאמרעד וצ ָאד יאדכ זיא סע ,2794 .רנ יקוװעלַאנ ףיוא טניווװעג ,אססיל

 ליצ סלַא טמַא ןיא ןָא טיג ווולעל ןופ שטיװעשַאילע השמ רענייא זַא ,ןענ

 -ָארּפ עשירעקיײטּפַא יד ךיז ןענרעלסיוא סָאד עשרַאװ ןייק ןעמוק ןייז ןופ

 | ,עיסעפ

 ןטימ רעקײטּפַא ןשידיי ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ךיא בָאה קילעפוצ

 רָאי ןיא) וואינשעל לטעטש םעד ןיא (26:80 0)2/1042:7 ָאקרעב ןעמָאנ
4, 

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,םיסקנּפ רעוועקָארק יד ןיא

 ןשיװצ ןכַאמּפָא עקיניא טרירטסיגעררַאפ ןענעז ,ןענייטשטעוו ךרוד

 -פָא ַאזַא רענייא ,ןדיי ייב ײרעקײטּפַא ךיז ןענרעל סָאװ ,ךעלגניי-ןרעל

 לגנייןרעל םעד ןשיװצ 1624 רָאי ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ךַאמ-

 "אק דוד רעקיײטּפַא ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןֹוא יזנכשַא לדנעמ דוד (רענה)

 סָאד .והיתתמ םענעמוקעגמוא-שיגַארט םעד ןופ רעטָאפ םעד ,ארָאהאל

 ןיא דניושעג ןייז וצ טעטכילפרַאפ ךַאמּפָא ןטיול ךיז טָאה לגניי-ןרעל

 ןדעי ןריפסיוא ןוא ךיז ןליופ טשינ (תכאלמב זירז תויהל) טעברַא רעד

 םושב לצעתי אלו; .טכַאנײב ןה ןוא גָאטיײב ןה רעטסיימ ןופ לעּפַאב

 -אלאק ייב טסעק טגירק לגניי-ןרעל סָאד ,(םלועב תולצעתהו תולשרתה

 -.לעב רעד .תיב ינב ענייז ןופ רענייא יװ טכַארטַאב טרעװ ןוא ןאראה

 ןופ םיא רַאפ ןליוהרַאפ טשינ ןוא ײרעקײטּפַא ןענרעל םיא ףרַאד תיבה

 תוריכש סָאד ,(ןטק דע לודגמל ונממ םילעי אל םלועב) ןיילק זיב סיורג

 רעבלַאה ַא ןוא ןביז רָאי בלַאה ַא רַאפ ןפערטַאב טעװ לגניי-ןרעל ןופ

 ,ןדליג

 טעװ רע ןעוו וליפַא זַא ,בייחתמ לגניי-ןרעל סָאד ךיז זיא רַאפרעד

 ָאד ןקיטפעשָאב טשינ ךיז רע טעװ לדיימ קיטרָא ןָא טימ ןבָאה הנותה
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 רע טעוװ ןייז רבוע ףירעד טעוו רע ביוא .ךַאפ םעד טימ טרָא ןפיוא

 יד רַאפ (םימודא) ןדליג עטיור 500 ןופ ףָארטש ןכיוה ַא ןלָאצ ןפרַאד

 ,תיבה-לעב ןייז ןעוועג םרוג טָאה רע סָאװ ,סנדָאש

 סא טזייו -- ןטריציפילַאװק ַא ןשיוצ ךַאמּפָא ןטייווצ ַא ןופ

 עכעלרעי סָאד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד רעקײטּפַא ןַא ןוא רעטעברַא ---

 זיא ךַאמּפָא רעד .ןדליג 48 ןפָארטַאב טָאה רעטעברַא םעד ןופ תוריכש

 ןטיהּפָא טשינ טעװ סָאװ ,דצ רעד .רָאי ייווצ ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג

 עקיטעטליװ ףיוא רעלַאטסכייר 50 ןלָאצַאב ןפרַאד טעװ ,ךַאמּפָא םעד

 ןופ הכאלמ יד ןָאט וצ,, בייחתמ רַאּפרעד ךיז זיא רעטעברַא רעד .ןקעווצ

 ןסייהעג טָאה סָאװ ,רעטעברַא רעד ."טסימחלא;, ןפורעג ,יײרעקײטּפא

 םוש ןייק ןליוהרַאפ טשינ רַאפרעד רָאט ץנערָאלפ ןופ אדוי ר"ב ישי ףסוי

 םתס ןוא םידירי יד ןכוזַאב וצ ביוחמ זיא רע .רָאסעפָארּפ ןייז ןופ דוס

 ,תיבה-לעב ןייז ןופ תורוחס טימ טלַאהּפָא םוש ןָא רעטרע

 עמערַא עריא ןגרָאזַאב טגעלפ הליהק ערעסערג עדעי יו טקנוּפ

 ןגעלפ ױזַא טקנוּפ ,ףליה רעשיניצידעמ רעטסיזמוא טימ רעדילגטימ

 יידעמ עטסיזמוא ןגעוו ןקײטּפַא עשידיי טימ ןכַאמּפָא ןסילש תולהק יד

 'אלאק רעקײטּפַא םעד טלָאצעג טָאה הליהק רעוועקָארק יד .,ןטנעמַאק

 !14 -- 1638 רָאי ןיא ןפָארטַאב טָאה רעכלעוו ,(*טלַאשטיר ַא אראה

 "עג ןיוש ויא םוכס םעד ןיא .ןדליג 150 1692---5 ןרָאי יד ןיא ,ןדליג

 ,אראהאלאק דוד רעקײטּפַא םעד רַאפ רַארָאנָאה רעד טנכערעגנײרַא ןעוו

 טלָאצעג טָאה הליהק יד .עקנַארק יד טכוזַאב קיטייצכיײילג טָאה רעכלעוו

 רָאי 2 ףױא רע זיא רַאפרעד ,רָאי ַא ןדליג 100 ןאראהאלאק והיתתמ
 ןיא עקנַארק יד ןכוזַאב ףרַאד רע ךיוא ,ןרעייטש ןופ ןרָאװעג טײרפַאב

 לכבו תע לכב וארקי רשא םילוחה לא ךלי םגו; :םייה רעד ןיא ןוא שדקה

 --- ."ןלצל הנמחר שדקהב יוד שרע לע םילטומה םילוחה ןתואל ...העש

  רעדורב סוהיתתמ טימ ןסָאלשעג טָאה הליהק יד סָאװ ,ךַאמּפָא םעד ןיא

 ביוחמו;) ןעניצידעמ עטוג ןבעג ףרַאד רע זַא ,הליהק יד ּפָא טדער ,עטנ

 םוש ילבו םמעט וגיפה רבכש םינשי אלו םישדח םיבוט םינממס ןתיל

 .עטּפעװעגסיױא ,ענעגעלרַאפ ןייק טשינ (*ללכ ףויזו תלוסּפ

 .עמוס עניימעגלָא ןָא (*
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 תוליהק עשידיי ךיוא ןסילש ןטייצ ענעי ןיא ןגעלפ ןכַאמּפָא עכלעזַא

 "עג הליהק עשידיי רעיולסערב יד טָאה ,לשמל ,ױזַא .רעדנעל ערעדנַא ןיא

 ןוא רעטקָאד ןעוועג זיא סָאװ ,שיק םהרבא ר"ד טימ ךַאמּפָא ןַא ןסָאלש

 ןכוזַאב וצ ןעוועג בייחתמ ךיז טָאה שיק ר"ד .רעקײטּפַא קיטייצכיילג

 יאבג ןופ לטיווק ַא ןבָאה ןלעװ סָאװ ,עקנַארק עמערָא עלַא גָאט ןדעי

 -קָאד רעטנַאמרעד רעד ןגרָאזַאב ךיוא ףרַאד ןטנעמַאקידעמ יד .שדוחה

 "רעד .עקנַארק עמערָא ןשיוװצ טסיזמוא ןליײטרַאפ ייז ףרַאד רע .רעט

 ,סעטַאר עבלַאה ייווצ ןיא רַאבלָאצ ,רעלַאטסכיײר 200 רע טמוקַאב רַאפ
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 ןוא ןקײטּפַא עשידיי ןעוועג ןענעז ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעד ןיא

 ךיז טָאה עגַאל יד .טעטש ערעסערג עלַא טעמכ ןיא סרעקיײטּפַא עשידיי

 יד ױזַא יו ןעלדנַאהַאב טשינ ָאד ןלעװ רימ .ה"י ןט-19 ןיא טרעדנעעג

 -נוא רעדָא עיצילַאג ןיא ןעזעגסיוא טָאה סרעקיײטּפַא עשידיי ןופ עגַארפ

 ןיא בצמ םעד ןרירַאב זיולב ָאד ןלעװ רימ .רָאבַאז ןשיסיירּפ םעד דעט

 ,ןלױּפ-סערגנָאק

 ןדיי זַא ןעגנוצענערגַאב יד ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז סע ןעוו

 עגַארפ יד .טשינ רימ ןסייוו סָאד ,סרעקײטּפַא ןייק ןייז טשינ ןרָאט

 -נָאמ השמ ריס ןלױוּפ ןייק טמוק סע ןעוו טנעמָאמ ןטימ ףױרַא טמיווש

 ןיא טלייוועג טָאה ןרָאי רעק-40 יד ןיא זַא ,טסוװַאב זיא סע .ערָאיפעט

 רעד ןיא רַאצ ןפיוא ןקריוו טווורּפעג טָאה רעכלעוו ,ערָאיפעטנַאמ ןליוּפ

 -נָאמ .ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןדיי יד ןופ בצמ םעד ןרעסעברַאפ וצ גנוטכיר

 ןכלעוו ןיא ,םודנַארָאמעמ ןכעלריפסיוא ןַא טעברַאעגסיױוא טָאה ערָאיפעט

 טָאה רע ,ןלױּפ-סערגנַאק ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד טרעדלישעג טָאה רע

 עכלעוו ,רעטקַארַאכ ןכעלטכער ןופ ןעגנוצענערגַאב יד ףיוא ןזיוועגנָא

 וצ טָאברַאפ רעד ונייהד ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טסַאל וצ ןלַאט

 ןשידיי ןרַאפ ןעגנוצענערגַאב יד ,סָאטעג יד ,טעטש עסיוועג ןיא ןעניווװ

 שיילפ-רשכ ןופ לָאצּפָא רעד ,לשמל ,יװ ,ןלָאצּפָא ערעווש יד ,קרעװטנַאה

 יבגל גנוצענערגַאב יד טרירַאב ערָאיפעטנַאמ טָאה ןרעדנַא ןשיווצ .המודכו

 ןיא סע .ַא"א רעקײטּפָא ,רעקימעכ ןייק ןייז טשינ ןרָאט עכלעוו ,ןדיי יד
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 םוצ ןרָאװעג טקישעגרעביא זיא לַאירָאמעמ סערָאיפעטנַאמ זַא ,טסוװַאב

 - ,רַאצ םוצ ןַאד ןוא לוקרוט רַאטערקעס-סטַאטש ןשיסור

 ןיא ןרָאװעג טרירַאב זיא סָאװ ,סרעקײטּפַא ןופ עגַארּפ רעד טימ

 "יניצידעמ רעד טקיטפעשַאב ךיז טָאה ,ערָאיפעטנָאמ ןופ לַאירָאמעמ םעד

 ,ןלױּפ-סערגנָאק ןופ טַאר רעש

 -ַאגענ טגָאזעגסױרַא עגַארּפ רעד ןיא ךיז טָאה טַאר רעקיזָאד רעד

 ןענעז ןדיי לייוו ,ןקײטּפַא טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז ןרָאט ןדיי ,וויט
 ןלָאז יז זַא ,וצרעד טגנערב סָאד ןוא סעיצַאלוקעּפש-סלדנַאה וצ הטונ
 עשידיי יד :טרָאװ ןייא טימ .ןקײטּפַא יד ןריפ םייב ןביורבסײמ ןײגַאב

 ...קיטצ

 -רַאפ ןגעוו ץעזעג סָאד זיא (רעבָאטקָא ןט-21 םעד) 1844 רָאי ןיא

 ןופ גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןקיײטּפַא ןוא ןטװעצַאמ

 רעד זיא טימרעד .טַאר ןוויטַארטסינימדַא םעד ךרוד ,ןלױּפ-סערגנַאק

 רעד .טּפַארק ןיא ןבילבעג רעטייוו ןקיײטּפַא ןטלַאה וצ דיי ןרַאפ טָאברַאפ-

 :טעטױלעג טָאה סרעקיײטּפַא יד ןגעו ץעזעג םעד ןופ טקנוּפ רעקיזָאז

 ןענָאזרעּפ רָאנ ןעמונעגנָא ןרעװ ןענעק דנַאטש ןשיטװעצַאמרַאפ םוצ;

 ,"ןביולג ןכעלטסירק ןופ

 -ַאקַא עשיגרוריכ-שיניצידעמ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןעוו

 ךיז טָאה ,גנולײטּפָא עשיטװעצַאמרַאפ ַא ךיוא טָאהעג טָאה סָאװ ,עימעד

 "יזָאד רעד וצ ךיוא ןזָאלוצ .ייז לָאז ןעמ ןדיי דצמ םערוטש ַא ןביוהעגנָא

 ןגעוו ךוב ןטנַאקַאב םעד ןופ רבחמ רעד ,טָארשריק בקעי .גנולײטּפָא רעק

 ןעמעננָא םעד ןגעוו טביירש ,ןליוּפ ךיירגיניק ןיא ןדיי יד ןופ ןצעזעג יד

 טָאה סָאװ ,רעדעי; :עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעד ןיא ןדיי

 השקב רעד וצ טזומעג טָאה ,עימעדַאקַא רעד ןופ טנעדוטס ןרעו טלָאװעג

 יד ןקיטסעפַאב וצ ידכ .טקַא:סטרובעג ַא רעדָא ןייש-ףיוט ַא ןגיילייב

 ערעייז ןיא ןצנַאלפוצנייא ידכ ןוא עיגילער ןופ ןּפיצנירּפ יד ןיא םידימלת

 ןטפירשרָאפ יד ןיא רעטייוו טייטש --- טייקיבױלג עקידתמא יד רעצרעה

 גנוטכַא עימעדַאקַא רעד ןופ גנוריפנָא יד ףרַאד --- עימעדַאקַא רעד ןופ

 טול ןטכילפ עזעיגילער ענייז ןריפסיוא לָאז רערעהוצ רעדעי זַא ,ןבעג

 טריפ -- ץעזעג םעד ןופ טסקעט םעד ןופ .עיגילער ןייז ןופ חסונ םעד

 "קָעוװָא טרעוו ןייש-טרובעג רעד סָאװ םעד ןופ ונייהד -- טָארשריק סיוא
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 ףרַאד רעדעי זַא ,רעטרעװ יד ןופ ןוא ןייש-ףיוט םעד ןבענ טלעטשעג

 ,סױרַא ךיז טזייוו ,עיגילער ןייז ןופ חסונ םעד טיול ןטכילפ יד ןליפסיוא

 ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןייז טנעקעג ןבָאה ןטנעדוטס זַא

 תונומא עלַא טכַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז סע זַא ןוא ןענייש-ףיוט

 זַא ,סױרַא ןופרעד ָאזלַא טגנירד סע .עכעלטסירק זיולב טשינ סָאד ןוא

 .עימעדַאקַא רעד וצ טירטוצ ןעיירפ ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי

 ,ןרעטלע עשידיי טַאהעג ךיוא ןבָאה טָארשריק יװ גנוניימ עבלעז יד

 ןבָאה ןוא ןעמעלַא רַאפ זיא עימעדַאקַא יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו

 -רַאפ ןפיוא ןעמעננָא רעדניק ערעייז לָאז ןעמ זַא ,טעדנעוועג רעבירעד ךיז

 ,טעטלוקַאפ ןשיטװעצַאמ

 ףיוא ןעמענוצנָא עגַארפ רעד ןגעו טדנעוועג ךיז טָאה רעטשרע רעד

 ָאזלַא ,1857 רָאי ןיא .ן ר ע ט ש ק ח צ י רעסיועג ַא עיצַאמרַאפ

 םוצ השקב ַא רע טביירש ,עימעדַאקַא רעד ןופ גנודנירג רעד ןופ רָאי ןיא

 ןינע רעד .עיצַאמרַאפ ףיוא ןעמעננָא םיא לָאז ןעמ זַא ,רעטלַאהטָאטש

 ןעוועג זיא רעפטנע רעד .ןצנַאטסניא ענעדישרַאפ ןיא ןעגנַאגעגמורַא זיא

 ןשיטװעצַאמרַאפ םוצ טזָאלעגוצ טשינ ןרעוװ ןדיי יװ ױזַא .רעװיטַאגענ ַא

 .עיצַאמרַאפ ףיוא ןרעוו ןעמונעגנָא טשינ אליממ ייז ןענעק דנַאטש

 רעטקָאד רעינַאמוה ַא ןופ השקב רעד טגָאזעגּפָא ךיוא טָאה ןעמ

 ףיוא ןביירשרַאפ ןַאּפעשטש ןוז ןייז טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמיינ בקעי

 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןכלעוו וצ ,ווָאנַאכומ רָאטַארוק רעד .עיצַאמרַאפ

 רעד .וויטַאגענ טרעפטנעעג טָאה ,עגַארפ יד טקישענּפָא טָאה עימעדַאקַא

 ...ןפלָאהעג סָאװיּפַאנק ךיוא טָאה *ןַאּפעשטש;

 -רענטנעצ רעדנַאסקעלַא טימ ןפָאלרַאפ זיא ךַאז עטנַאסערעטניא ןַא

 ןופ רערעל ןעוועג זיא בקעי .ןרעוושרענטנעצ בקעי ןופ ןוז םעד (*,ןרעווש
 ןטָארטרַאפ וליפַא טייצ עסיוועג ַא ןוא לוש-רעניבַאר רעד ןיא קיטַאמעטַאמ
 זיא רעושרענטנעצ בקעי .ןעמיובנזייא ,לוש רעד ןופ רָאטקעריד םעז

 -יַּפש ןשידיי םעד ןופ טַאד-סגנוגרָאזרַאפ םעד ןופ דילגטימ ןעוועג ךיוא

 :רַאװ ןיא רעטנַאקַאב רעייז רעד ןופ דילגטימ ַא ןעװעג זיא רעוושרענסנעצ (*
 ןופ רָאסעּפַארּפ רעד יא החּפשמ רעד ןופ דילגטימ ַא .רעוװשרענטנעצ החּפשמ עש
 רעד טרעהעג ךיוא טָאה החפשמ רעד וצ .טעטיזרעװינוא רעװעשרַאװ ןפיוא עימעכ
 ,רעװשרענטנעצ לאירבג רעגעלרָאפ רעטנָאקָאב
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 םעד ןופ דילגטימ ןעוועג ךָאנ רע זיא םעד רעסיוא .עשרַאװ ןיא לָאט

 -רַאו ןיא םייח:םימותי ןוא םייהח-רעדניק ןרַאפ טגרָאזעג טָאה סָאװ ,טַאװ

 טַאהעג טָאה סָאװ ,ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןעוועג רע זיא ללכב .עש

 ינָארב ַא ןעמוקַאב רע טָאה 1853 רָאי ןיא .טָאטשטּפיױה רעד ןיא ןעמָאנ ַא

 ,המחלמ רעמירק רעד דובכל לַאדעמ םענעזד

 טדנעוװועג 1850 רָאי ןיא סע טָאה רעוושרענטנעצ רעקיזָאד רעד

 יּפש ןשידיי ןופ טַאר-סגנוגרָאזרַאפ םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ךרוד ךיז

 רעד ןיא ןעמענפיוא רעדנַאסקעלַא ןוז ןייז לָאז ןעמ השקב רעד טימ לָאט

 רעד; סָאװ ,םעד בילוצ לוש רעשיטװעצַאמרַאפ רעקידנריטסיזקעיטלָאמעד

 ,"קינַאטָאב וצ עבילרָאפ עסיורג ַא סױרַא טזייוו רעוושרענטנעצ רעגנוי

 זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד טָאה עשרַאװ רַאפ רָאטקעּפסניא-טּפױה רעד

 ןענָאזרעּפ ןייק טשינ ןרָאט ןטפירשרָאפ עקידנריטסיזקע יד טיול םגה,

 יװ רעבָא ױזַא ,ןטװעצַאמרַאפ ןייק ןייז תונומא עכעלטסירק-טשינ ןופ

 ןביילב וצ ידכ ,עיצַאמרַאפ ןענרעל ךיז ליוו רעוושרענטנעצ רעדנַאסקעלַא

 ױזַא ןוא רעקיײטּפַא-ספליהעג סלַא לָאטיּפש ןשידיי ןופ קיײטּפַא רעד יינ

 ײטעטשַאב עטנכייצעגסיוא ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה טַארילָאטיּפש רעד יו

 "עּפס ןייז ןיא רעוושרענטנעצ רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייקיאעפ יד ןגעוו גנוק

 -װעצַאמרַאפ טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,םידומיל יד וצ עבילרָאפ רעלעיצ

 ןדליב ךיז לָאז רעוושרענטנעצ רעטנָאמרעד רעד זַא ,טביולרעד טרעוו ,קיט

 ןיא עיצַאמרַאפ ןופ דומיל םעד ןבױהנָא לָאז ןוא רעקיײטּפַא-ספליהעג ףיוא

 ,*לָאטיּפש ןשידיי םייב קיײטּפַא רעד

 טעװ רעוושרענטנעצ זַא ,קיטייצכיילג טקרעמַאב רָאטקעּפסניא רעד

 ןרעוװ םידימלת סלַא לייוו ,לוש עשיטװעצַאמרַאפ יד ןכוזַאב ןענעק טשינ

 "טע ןופ קיטקַארּפ ַא ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז סָאװ ,עכלעזַא רָאנ ןעמונעגנָא

 -עטּפַאידָאּפ, ַא ןופ דַארג םעד טכיירגרעד ןוא קײטּפַא ןַא ןיא רָאי עכעל

 -טפַאשנסיװ ןרעכעה ַא ןכיירגרעד וצ םעד ץוחַא ךיז ןטיירג ןוא ?שזרַאק

 | ,דַארג ןכעל

 -ַאב עקידנגלָאפ ןרעוושרענטנעצ רעטייוו טלעטש רָאטקעּפסניא רעד

 א ןייז ןעק ָאד ןוא) ,קײטּפַא ןיא ןטערטניײרַא טעו רע רעדייא :ןעגנוגניד

 "סיוא ךיז רע ףרַאד ,(לָאטיּפש ןשידיי ןופ קיײטּפַא רעד ןגעוו זיולב דייר

 טָאה רעוושרענטנעצ זָא ,ןייז רעשמ ןופרעד ךיז ןעק ןעמ) ןײטָאל ןענרעל
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 ןוא (טנרעלעג טשינ ןײטַאל ןייק טָאה ןעמ ווו ,לוש"רעניבַאר יד טכוזַאב

 .ןפרַאד רע טעװ רָאי םעד ךָאנ .ווורּפ ףיוא קײטּפַא רעד ןיא ןביילב רָאי ַא
 עכלעוו ,ןדנַאטשנגעק ערעדנַא ןופ ןוא ןײטַאל ןופ ןעמַאזקע ןַא ןבעגּפָא

 ןופ לגנייןרעל סלַא סעיצַאקיפילַאװק ןעמוקַאב םייב ןענעק ףרַאד ןעמ

 -ןורּפ סָאד םיא טעװ ,ןעמַאזקע םעד ןטלַאהסיױא רע טעװ .עיצַאמרַאפ

 -וקַאב םייב ךיז טרעדָאפ סע עכלעוו ,ןרָאי יד וצ ןרעו טנכעררַאפ רָאי

 זַא ,טקרעמַאב טרעוו ייברעד .?שזרַאקעטּפַאדדָאּפ, ןופ דַארג םעד ןעמ

 ןופ קײטּפַא רעד ןיא זיולב ןביילב טעװ רעוושרענטנעצ .רעדנַאסקעלַא

 ןכָאנ ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןיא קיטקַארּפ רָאי ַא ךָאנ ,לָאטיּפש ןשידיי

 םעד ןעמוקַאב רעוושרענטנעצ רעדנַאסקעלַא טָאה סנעמַאזקע יד ןבעגּפָא

 ,לגנײךרעל-רעקיײטּפַא ןופ דַאּוג

 :טקַאפ רעקידנגלָאפ רעבָא זיא ןטייצ ענעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 .רעביא 1851 רָאי ןיא טָאה םינינע-ךרעניא רַאפ עיסימָאק-סגנוריגער יד
 .רעטנוא םוצ עיצַארַאלקעד ַא ןרעוושרענטנעצ רעדנַאסקעלַא וצ טקישעג
 טשינ טעװ רע זַא; :ןבירשעג ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,ןביירש
 קיטקַארּפ יד זַא ןוא רעקײטּפַא-ספליהעג יוװ דַארג ןרעכעה ןייק ןרעדָאפ
 זַא ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןופ קיײטּפָא רעד ןיא זיולב ןריפכרודַא רע טעװ
 רעדָא קיײטּפַא ןיא גנוטלַאװרַאפ רעד ףיוא ןריטקעלפער טשינ טעװ רע
 ,"קיײטּפָא ענעגייא ןַא ןציזַאב ףיוא

 ןופ קײטּפַא רעד ןיא טריציטקַארּפ רעוושרענטנעצ טָאה רָאי יירד

 טַאר םירױטקַאד םעד ןיא ןעמַאזקע ןַא ןבעגּפָא ןכָאנ ,לָאטיּפש ןשידיי

 -ַאּפ ןפיוא .ףליהעג-קייטּפַא ןופ דַארג םעד ןעמוקַאב רעוושרענטנעצ טָאה

 -ַאװַאב ַא ןעוועג זיא ,ןעמוקַאבסױרַא טָאה רעוושרענטנעצ ןכלעוו ,טנעט

 ןגעװ ךיז ןעימַאב וצ טכער ןייק טשינ טָאה רעוושרעגטנעצ זַא ,שינער

 -פש טשידיי ןיא רָאנ סָאד ןוא רעקײטּפַא-ספליהעג יװ דָארג ןרעכעה ַא
 ,ןלָאט

 ןעמונעגנָא רַאפ טפמעקעג רעווש ױזַא טָאה סָאװ ,רעוושרענטנעצ

 יָצר טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה ,לוש רעשיטװעצַאמרַאפ רעד ןיא ןרעוו !צ

 עג טנפעעג זיא סע רָאנ יו .לּפַאטש ןרעכעה ַא ןכיירגרעד ןופ ןרינגיז
 ,רעושרענטנעצ ךיז טדנעוו עימעדַאקַא עשיגרוריכ-שיניצידעמ יד ןרָאװ
 -ךענטנעצ .טעטלוקָאפ ןשיטװעצַאמרָאפ ןפיוא ןעמעננָא םיא לָאז ןעמ וָא
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 -ַאקַא רעד ןופ טוטַאטס רעד זַא ,ףיורעד טכער טימ ךיז טפוררַאפ רעווש
 עזעיגילער ןיא ןעגנוצענערגַאב םוש ןייק סיֹורָאפ טשינ טעז עימעד
 -רַאפ ןלעוו ןצעזעג יד גנַאל יוװ זַא ,בייחתמ ךיז זיא רע ,רעמ ךָאנ ,ןגַארפ
 ױזַא ,קיטקַארּפ רעשיטװעצַאמרַאפ טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןדיי יד ןרעוו
 -נַא ןטלַאהעג רעבָא טָאה טכַאמ יד .ןריציטקַארּפ טשינ רע טעװ גנַאל

 טייטש סע רעכלעוו ןיא ,תובייחתה ןייז טשימעגפיוא םיא טָאה ןעמ ,שרעד
 ןסודַארג עשיטוװעצַאמרַאפ ערעכעה ןכיירג טשינ טעװ רע זַא ,ןבירשעג
 --- ןטקַא יד ןיא רימ ןענעייל --- ןרעוושרענטנעצ ןופ גנורעדָאפ יד, ןוא
 .ליצ ןרעדנַא םוש ןייק ןסיוא טשינ זיא טנעדוטס סלַא ךיז ןביירשרַאּפ וצ
 -טנע רעד --- ןכ לע ,*לּפַאטש ןשיטװעצַאמרַאפ ןרעכעה ַא ןכיירגרעד יו

 | ...רעטנַאקַאב ַא זיא רעפ

 ןטַאדידנַאק ערעדנַא יד ייב סָאװ ,רעבלעז רעד ןעוועג זיא ףוס רעד

 -נָא טשינ ןרעוושרענטנעצ טָאה ןעמ .טעטלוקַאפ ןשיטװעצַאמרַאפ ןפיוא

 "טנעצ .ּפָארּפ ןבעגעגרעביא רימ טָאה סע יװ .עיצַאמרַאפ ףיוא ןעמונעג

 בלעוועג ַא רעטעּפש טַאהעג רעוושרענטנעצ רעדנַאסקעלַא טָאה ,ועוושרענ

 םעד טימ .עשרַאװ ןיא סַאג-עקסרַאמיר ףיוא ןלַאירעטַאמ-קייטּפַא ןופ

 טָאה רע רעכלעוו וצ ,ערעירָאק עשירעקיײטּפַא יד טקידנעעג ךיז טָאה

 ירעסיוא רעבָא זיא רעוושרענטנעצ ליּפשיײיב רעד .ןבעל ץנַאג ַא טרַאגעג

 ,תונשקע ןוא רעיודסיוא ןופ ליּפשייב ַא זיא סע .קידנרעלַאב ךעלנייוועג

 .טכער עריא רַאפ טפמעקעג טָאה ץנעגילעטניא עשידיי יד עכלעוו טימ

 ןרָאװעג ןפלָאהעג ןענעז ערעדנַא ןוא רעוושרענטנעצ יו עכלעזַא

 -עגּפָא יקסלָאּפָאלעיװ טָאה ,טסוװַאב יו .יקסלָאּפָאלעיװ ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןבעל סָאד טעטסַאלַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוצענערגַאב ייר עצנַאג ַא ןפַאש

 םוצ ןדיי יד טזָאלעגוצ לָאמ ןטשרע םוצ סע טָאה רע .ןדיי עשילױּפ יד ןופ
 עלַא יד ןפַאשעגּפָא סע טָאה רע ,ןעגנוטלַאװרַאפטסבלעז יד ןיא לײטנָא

 -עג ןדיי ןבָאה םיא קנַאדַא .ןדיי ןופ טכערניוו ןגעוו ןעגנוצענערגַאב

 -עגכרודַא סע טָאה רע :טרָאװ ןייא טימ .המודכו דרע ןברעוורעד טגעמ

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג יד טריפ

 ןטפירשרָאפ עלַא ןקוקוצכרודַא ןלױפַאב ךיוא טָאה יקסלָאּפָאלעיװ

 ,הכאלמ ןופ עגַארפ רעד ןיא ןעגנוצענערגַאב יד עגונ ןעוועג ןענעז סָאו

 םעד ףױא טָאה טָאר רעויטָארטסינימדָא רעד .עירטסודניא ןוא לדנָאה



  םלפ עטֿכיש עג ןעלטיֿפַאק

 רעד ןגעװ (א :ךיז ןגָאװצסױרַא רעמַאק עשיניצידעמ יד ןפורעג דוסי

 ןצעזַאב וצ ןוא ְךַאפ ןשיטװעצַאמרַאפ םוצ זדיי ןזָאלוצוצ טייקכעלגעמ

 יקיטּפַא ןטלַאה ןלָאז ןדיי זַא ,טייקכעלגעמ רעד ןגעו (ב ;ןקײטּפַא

 ,םיחוכיו עסייה רעיײז ןפורעגסױרַא טָאה עגַארּפ עטשרע יד .,ןדַאלקס

 -טַאר יד ןופ ןעמיטש יד ךיז ןבָאה 1862 ילוי ןט-15 ןופ גנוציז רעד ףיוא

 ,גנוציז עלעיצעּפס ַא ןפורעג ןַאד טָאה ןעמ ,טלייטעגרעדנַאנופ רעדילגטימ

 ךיוא רעדילגטימ עקידנעטש רעסיוא ןדַאלעגנייא טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא

 ןופ טלוסנָאקסירוי םעד ץוחַא ןטװעצַאמרַאפ ריפ ןוא םיריוטקָאד סקעז

 ךָאנ .ןָאזרעּפ 22 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה לכה-ךסב .עיסימָאק-רעניא רעד

 ןזָאלוצ רַאפ טגָאזעגסױרַא רעמענליײיטנָא 11 ךיז ןבָאה םיחוכיו עגנַאל

 ןיא .ןגעק ןעוװעג ןענעז 11 ,ןקיײטּפַא ןציזַאב וצ ןוא עיצַאמרַאפ וצ ןדיי

 תבוטל קידנגעוורעביא ,רעציזרָאפ רעד טרידיצעד טָאה ץעזעג ןטימ םכסה

 ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ .ןדיי יד יבגל ןעגנוצענערגַאב יד ןפַאשּפָא םעד

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוצענערגַאב יד .עיצַאמרַאפ וצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ ןדיי

 טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ ךשמ ןיא טריטסיזקע

 -קַארּפ ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא) תוביס ערעדנַא ייר ַא ךָאנ םתסמ ןוא

 זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה (עירָאעט ןופ טייוו לסיבַא ןעוועג זיא סָאװ ,קיט

 -יּפ יד ןשיװצ טײרּפשרַאפ קינייוװ גָאט ןקיטנייה ןזיב זיא ײרעקיײטּפַא

 .ןדיי עשיל
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 יד וצ ללכ טרעהעג טשינ טָאה עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמעננָא סָאד

 רעד טרעדָאפעג לכ'םדוק טָאה טכַאמ-טעטיזרעווינוא יד .ןכַאז עטכייל

 ,לשמל ,ױזַא ,ןטלַאהסיױוא ךיז טעװ רע סָאװ ןופ ןזייוופיוא לָאז טַאדידנַאק

 רערָאװדיװָאנ ןופ גנוקיטעטשַאב ַא טגיילעגרָאפ ןויצ טנעדוטס רעד טָאה

 ןלעװ ןרעטלע ענייז זַא ,טניווװעג ןבָאה ןרעטלע ענייז וװ ,טַארטסיגַאמ

 טָאה ,עדנַאל םייח ,ןענַאהַאק ןופ סופורטיּפא רעד ךיוא .,ןטלַאהסיוא םיא

 יז .זַא ,ןבעגעגנָא ןבָאה ערעדנַא .עיצַארַאלקעד עכעלנע ןַא ןבעגעגּפָא

 ,סעיצקעל ןבעג ןופ ןטלַאהסיוא ןיײלַא ךיז ןלעוו

 טזומעג טָאה ןעמ .רשכה רעשיאיײצילָאּפ רעד ןעוועג זיא קיטכיוו



 גונבנעגניר לאו: 4
 תורשכ רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו ײצילָאּפ רעד ןופ גנוקיטעטשַאב ַא ןגיילייב

 ןיא םיא ןעמעננָא םעד ןגעק טשינרָאג טָאה יז זַא ןוא טַאדידנַאק םעד ןופ

 (*,עימעדַאקַא רעד

 -ַאלקעד ַא ןבעגנָא טזומעג טָאה טַאדידנַאק םעד ןופ רעטָאפ רעד

 ןייז זַא ןוא עימעדַאקַא יד ןכוזַאב וצ ןוז םעד טביולרעד רע; זַא ,עיצַאר

 ,?ןטפירשרָאפ-רַאנילּפיצסיד עלַא רעטנוא ךיז טפרַאװ ןוז

 ןייז ןרעלקפיוא טפרַאדעג ךיוא רע טָאה ,רערעהוצ ַא ןעמעננָא םייב

 םייב בייל ןאהאק טָאה ,לשמל ,ױזַא .טסניד-רעטילימ םוצ שינעטלעהרַאפ

 -ייצ ַא טגיילעגייב ןריּפַאּפ ערעדנַא ןשיווצ עימעדַאקַא רעד וצ ךיז ןדנעוו

 ,טסניד-רעטילימ ןופ טײרּפַאב זיא רע זַא ,הליהק רעשידיי רעד ןופ שינעג

 סָאװ ,טַאדידנַאק רעשידיי רעד טנגעגַאב טָאה ןטייקירעוװש עסיורג

 "ַאװ ךיז טגָאלק ,לשמל ,טָא .עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמוקנָא טלָאװעג טָאה

 "על ַא ןבעגסױרַא םייב ןטייקירעווש םיא טכַאמ ײצילַאּפ יד זַא ,שיפנעג

 -ימ-רעניא סָאד ,ןעגנואימַאב עסיורג טרעדָאפעג טָאה סע .,עיצַאמיטיג

 ַאזַא םיא ןבעגוצסױרַא טַארטסיגַאמ םעד  ןענעדרָארַאפ לָאז םוירעטסינ

 ,עיצַאמיטיגעל

 -עהוצ רעשידיי רעד טַאהעג טָאה ןימ ןרעדנַא ןַא ןופ ןטייקירעוװש

 "רַאפ ץנַאג ַא ןעוועג זיא סָאד .רענטרָאּפ ןועמש עימעדַאקַא רעד ןופ רער

 1858 רָאי ןיא .ןבעגוצרעביא יאדכ זיא סע עכלעוו ,השעמ עטרעטנָאלּפ

 טעטיזרעווינוא ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה רעכלעוו ,רענטרָאּפ ךיז טָאה

 רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ טדנעװעג ,וועיק ןיא רימידַאלװ ןקילײה ןופ

 ןיצידעמ סרוק ןטייווצ ןפיוא םיא ןעמענוצנָא השקב ַא טימ עימעדַאקָא

 יַאּפ יד ןיא; :עװיטַאגענ ַא ןעוועג זיא הבושת יד .עימעדַאקַא רעד ןיא

 -יזרעווינוא רעוועיק םעד ןופ --- רעפטנע םעד ןיא רימ ןענעייל --- ןריּפ
= 

 טסקעט ַא טגײלעגייב זיא ץרעה (ןַאילימיסקַאמ) סענַאמ ןופ ןריּפַאּפ יד ןיא (*

 :גנוקיטעטשַאב אזַא ןופ

 םעד ןופ השקב יד קידנטכיזקירַאב .רעטסײמצילַאּפרעבַא ןופ גנוטלַאװרַאפ יד,

 ןופ דוסי ןפיוא לושירעניבַאר רעד ןופ דימלת םענעזעװעג םעד ,ץרעה סענַאמ דיי

 עשרַאװ ןיא טניוװ רע זַא ,שינעגיצ ַא סיורַא ךיא בינ ,תועידי עטכמַאזעגפיונוצ

 זַא ןֹוא ,גנושרָאפסיוא ןַא רעטנוא ןענופעג טשינ ּלָאמ ןייק ךיז טָאה ןוא (2249 'רנ)

 -םיוא ךיז טָאה רע זַא ,עגַאלקנַאףהָארטש םוש ןייק ךיז ןנעק טָאהעג טשינ טָאה רע

 ."ןרָאװעג טריטָאנ שיאיײצילַאּפ טשינ ןיא ןוא ךעלטנרַא ,קיאור טריפעג
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 30 עטכישע) ןעלטיֿפַאל

 סרוק ןטשרע םעד טקידנעעג טָאה רענטראּפ זַא ,ןבירשעג טייטש טעט

 וצ ןזָאלעגוצ;) רערעהוצ רעיירפ ַא סלַא רָאנ ,"טנעדוטס; סלַא טשינ

 עלַא טליפרעד טָאה רע זַא ,ףיוא טרעלק רענטרָאּפ .("סעיצקעל ןרעה

 יךיוה ַא ןיא ןטערטנײרַא םייב ךיז ןרעדָאפ סע עכלעוו ,ןטעטילַאמרָאפ

 -וטס ערעדנַא טימ ךיילגוצ ןבעגעגּפָא ןרידוטש רָאי ןכָאנ טָאה רע ,לוש

 ךיילגוצ ןוא ,לבור 40 ערעדנַא טימ ךיילג טלָאצַאב ,ןעמַאזקע ןַא ןטנעד
 -ליקַאפ ןופ ווירב ַא ןבעגעגסױרַא םיא ןעמ טָאה ןטנעדוטס ערעדנַא טימ

 זַא ,ןרָאסעּפָארּפ ערעדנַא ןוא ןַאקעד ןכרוד טקיטעטשַאב זיא סָאװ ,טעט

 ,ןיצידעמ רָאי ַא טקידנעעג טָאה רע

 סלַא טרירוגיפ טשינ טָאה רע דָארג סָאװ ,ךיז טמענ עשזדןענַאװ ןופ
 ןייז יו ױזַא :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא רע טרעלקרעד סָאד טָא !טנעדוטט
 עשיסור יד טױל רע ףרַאד ,עידליג רעטשרע ןופ רחוס ַא ןיא רעטָאפ

 טעטיזרעוװינוא רעוועיק רעד טָאה ,דנַאטש-םירחוס םוצ ןרעהעג ןצעזעג
 םעד ןופ שינעגייצ:סגנואיײרפַאב ַא ןגיילייב לָאז רע ,םיא ןופ טרעדָאפעג
 טשינ ץעזעג עקיזָאד סָאד רעבָא זיא ןלױוּפ ךיירגיניק ןיא .דנַאטש-םירחוס
 גנוקיניירַאפ-םירחוס רעװעשרַאװ יד םיא טָאה רעבירעד ,קיטליג
 ַאזַא ןבעגסױרַא טלָאװעג טשינ (.טש 2157. 2006 טקסט )

 -עדרָארַאפ רעד ןעמוקנגעקטנַא טנעקעג טשינ אליממ רע טָאה ,שינעגייצ
 -גייוועג ַא ןייז טנָאקעג טשינ ךיוא רע טָאה רעבירעד .ןימַאלוגער ןופ גנונ
 רעד ןיא ןעמונעגנָא ןרענטרָאּפ ןעמ טָאה ףוס-לכ-ףוס .רערעהוצ רעכעל
 .עימעדַאקַא

 טשינ ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ה"ד ,ןצניװָארּפ ערעדנַא ןופ רערעהוצ
 -יולרעד עלעיצעּפס ַא ןבָאה טזומעג ןבָאה ,ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןריובעג
 -ַאקַא רעד ןיא ןרעװ וצ ןעמונעגנָא ףיוא קינטסעימַאנ םעד ןופ שינעב
 ,ױזַא .ןפרָאװעגּפָא תושקב עכלעזַא ןעמ טָאה ןלַאפ עסיוועג ןיא .עימעד
 טעטיזרעוװינוא רעגרוברעטעּפ םעד ןופ טנעדוטס רעד טָאה ,לשמל
 -נָא ףיוא השקב ַא קינטסעימַאנ םוצ ןבעגעגנָא ד י ג ַא מ ק ח צי
 -כעלש יד ןבעגעגנָא רע טָאה הביס סלַא ,עימעדַאקַא רעד ןיא םיא ןעמענ

 רעד ןעמעוו ,רָאטַארוק רעד .טַאמילק רעגרוברעטעּפ ןופ גנוקריוו
 -ןייא טשינ טָאה ,ןינע םעד ןדײשטנַא וצ ןבעגעגרעביא טָאה קינטסעימַאנ
 ןייק ןדיגַאמ ןופ ךיז ןגָאוטרעביא םעד רַאפ טנורג ןקידנגונעג ןייק ןעזעג
 ,ןֿפרָאװעגּפָא השקב יד טָאה ןוא ,עשרַאװ
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 -עג ןענעז עימעדַאקַא רעד ןופ ןטנעדוטס יד יבגל ןטפירשרָאּפ יד

 -יירפ עשימעדַאקַא יד וצ טניווװעג ןענעז סָאװ ,רימ .עגנערטש רעייז ןעוו

 קירוצ רָאי 80 ַא טימ לכה-ךס זַא ,ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןענעק ,ןטייה

 ןופ גרַאב ַאזַא ןפרָאװעגרעטנוא ןעוועג ןלוש-ךיוה ןופ רערעהוצ יד ןענעז

 .ןעגנוצענערגַאב ןוא ןטפירשרָאפ

 -וטס יד זַא ,טמיטשַאב ןטפירשרָאפ יד ןופ ףַארגַארַאּפ רעטשרע רעד

 ,סקיטנוז ןוא תואגח ןיא תוליפת יד ייב ןייזוצייב ביוחמ ןענעז ןטנעד

 -רעד ןבָאה ייז זַא ,עכעלטסייג ערעייז ןופ ןעגנוקיטעטשַאב ןעגנערב ןוא

 יד ןבָאה םייה רעד ןיא .סעינָאמערעצ עזעיגילער עקידנכערּפשטנַא יד טליפ

 -ָאמ ןופ ןטפירשרָאפ יד ןטיהּפָא ,גנונעדרָא ןטלַאה טפרַאדעג ןטנעדוטס

 יז ,ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ףיוא קירעהעג יװ ךיז ןריפפיוא ןוא לַאו

 "נָא רַאפ ךיז ןטיה ןוא ןפיולנעמַאזוצ יילרעלכ ןדיימסיוא טפרַאדעג ןבָאה

 ןוא גנוריפפיוא רעשילַארָאמ-טשינ ןופ ןשטנעמ טימ ןעגנואיצַאב ןּפיגק

 ןפיוק טרָאטעג טשינ ןבָאה ןטנעדוטס .ןעקנעד ןופ ןפוא ןקיטכעדרַאפ ַא ןופ

 ןרעכיור וצ ןעוועג טרעוורַאפ ךיוא ייז זיא סע .םירפס ענעטָאברַאפ ןייק

 *וטס יד .,ןלַאקָאל עכעלטנפע ןיא ןוא סַאג רעד ףיוא סעקייפ ןוא ןרַאגיצ

 רערעסערג ַא ןיא ךיז ןעלמַאזרַאפ וצ טרעוװרַאפ ןעוועג ךיוא זיא ןטנעד

 ףיוא .ןקעווצ עכעלטפַאשנסיװ בילוצ ןה ,בײרטרַאפ-טייצ בילוצ ןה ,לָאצ

 ןופ שינעבילרעד ַא ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה טָאטש רעד ןופ ןרָאפסױרַא

 סָאװ ,רערעהוצ יד ביולרוא ןבעגעג ךיוא טָאה רע ,רָאטקעּפסניא םעד

 וליפַא ,דנַאלסױא ןייק רעדָא טעטש ערעדנַא ןיא ןרָאפעגסױרַא ןענעז

 .סיוא עכעלטפַאשנסיװ ןענעדרָאניײא רעדָא טָאטש רעד רעסיוא ןריצַאּפש

 שינעביולרעד רעד ןָא טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה רָאסעּפָארּפ םעד ןָא ןגולפ

 רעסיוא ןעניווװ טרָאטעג טשינ ןבָאה ןטנעדוטס .לָאטקעּפסניא םעד ןופ

 .המודכו רעזײה:ריטקַארט ,תוינסכא ,ןלעטָאה ןיא רעדָא טָאטש רעד

 ןזיװעגנָא טָאה סע עכלעוו ,יד רָאנ טגעמעג ןבָאה ןכוזַאב רעזיײה:עפַאק

 - ,רָאטקעּפסניא רעד

 "ַאב ןעמ טָאה ,ןעגנונעדרָארַאפ יד ףיוא ןעוועג רבוע ןבָאה סָאװ ,יד

 ןצעזנייא טימ רעדָא ,געט רעמ ןוא 3 ןופ טסערַאיזיוה טימ טפָארטש

 ךיוא טָאה ןעמ .טיורב ןוא רעסַאװ ייב טסערַא-טעטיזרעווינוא םעד ןיא

 ללכב ןוא ןטפירשרָאפ יד טול טשינ רידנומ ַא ןגָארט רַאפ טפָארטשַאב



 עטֿכיש עג ןעלטיֿבֿאק
: 

 -רָאפ יד טימ םכסה ןיא טשינ ןענעז סָאװ ,ןעגנונעכייצסיוא ןגָארט רַאפ

 דרָאב ַא ,סעסנָאװ ןזָאלרַאפ טרָאטעג טשינ ךיוא ךיז טָאה ןעמ .ןטפירש

 ,רָאה עגנַאל ןוא

 ןעוועג עימעדַאקַא רעד ןופ ןטנעדוטס יד ןענעז ,ןעזעג ןבָאה רימ יו

 -יוװ ןופ עגַארפ רעד ןיא ןטייהיירפ עכעלנעזרעּפ ערעייז ןיא טצענערגַאמ

 ,המודכו ןעגנולמַאזרַאפ ןענעדרָארַאפ ,יועכיב ןענעייל ,ןעג

 םעד ןופ גיוא עשיאיײצילַאּפ סָאד טכַאװעג טָאה ןעמעלַא רעביא

 -גיא רעד .ןרָאטקעּפסניא-דָאּפ יד ,רעטערטרַאפ ענייז ןוא רָאטקעּפסניא

 "עג ןבירשרַאפ ןענעז סע ווו ,ךוב לעיצעּפס ַא טריפעג טָאה רָאטקעּפס

 ןדעי ןופ המודכו ןפָארטש .,ןעגנוניימ ןוא ןעגנוטכַאבָאַאב עלַא ןרָאװ

 ןדעי ןגעוו לָאז ןעמ זַא; ,ןעועג זיא ךוב םעד ןופ ליצ רעד .טנעדוטס

 ןיז תעשב טנכייצעגסױא ךיז טָאה רע סָאװ טימ ןסיוו ןענעק טנעדוטס

 ,?עימעדַאקַא רעד ןיא טלַאהפיוא

 סע רעוו ,טרידיצעד ײצילָאּפ רעד רעסיוא טָאה רָאטקעּפסניא רעד

 רָאטקעּפסניא רעד זיא ללכב .עימעדַאקַא רעד ןיא ןרעו ןעמונעגנָא ןעק

 ,לשמל ,רימ ןענעייל טָא .ןטנעדוטס יד ןופ *לאוגה ךאלמ, רעד ןעוועג

 רעטַאעטיפמַא ןשימָאטַאנַא םעד ןגעקטנַא זַא ,םענייז טכירַאב ַא ןיא

 ןיא ןּפַאלק עכלעוו ,תונוז ייווצ ןטנעדוטס ּפָא ןלעטש (1522 אדָאגז)

 ףַאפ ארומ טָאה רָאטקעּפסניא רעד ,ללכה .סנכייצ ייז ןביג ןוא רעטצנעפ

 .ןרעטייוורעד תונוז יד לָאז ןעמ טעב ןוא ןטנעדוטס יד ןופ לַארָאמ רעד

 -ַאקַא רעד ןיא טרירושזיד גָאט ןדעי ןבָאה ןרָאטקעּפסניאדדָאּפ יד
 ןטנעדוטס יד ןופ גנוריפפיוא רעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ןבָאה ייז ,עימעד
 ןבירשרַאפ ןבָאה ייז .עימעדַאקַא רעד ןיא ךיוא יװ ,סעיצקעל יד תעשב
 -ַּפִא יז ןבָאה עימעדַאקַא רעד רעסיוא ךיוא .עקידנזעװּפָא יד ןופ ןעמענ יד
 ןבעגּפָא ןרָאטקעּפסניאידָאּפ יד ןגעלפ גָאט ןדעי .ןטנעדוטס יד טיהעג
 טרעװ טרָאּפַאר ַאזַא םענייא ןיא .סעיצַאװרעסבָא ערעייז ןופ ןטרָאּפַאר
 ןיא טמוק רע זַא ,רעגעירק םלעהליו טנעדוטס םעד ןגעװו טלייצרַאפ
 ייב זיא לָאמ ןייא (סא 80 ט8180ט61) טעשטומַאלַאב רע ,רעזיײה-עפַאק
 רעד ןוא ,בוטש ןיא ירפ רעד ןיא 9 ןעוועג רָאטקעּפסניאזדָאּפ רעד םיא
 ,ןפָאלשעג ךָאנ זיא "רוחב;

 "טנע סלָא ,ןפלָאהעג סָאװ ּפַאנק רעבָא טָאה םישזער רעצנַאג רעד
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 יד טָאה ןטפירשרָאפ ןוא ןעגנוצענערגַאב גרַאב ןצנַאג םעד ףיוא רעפ

 טקילײטַאב סע עכלעוו ןיא ,תודירמ ןוא ןטנוב טימ טרעפטנעעג טנגוי

 ןופ טנוב ַא ןכָארבעגסױא זיא 1858 רָאי ןיא .טנגוי עשידיי יד ךיוא ךיז

 -לייאעגוצ ַא ןעוועג זיא הביס יד ,עשרַאװ ןיא טנגוי רעשימעדַאקַא רעד

 -וטס יד ןכלעוו וצ ,סנעמַאזקע יד ןופ ןימרעט םוירעטסינימ ןכרוד רעט
 ןטנעדוטס יד ןופ עיצַאגעלעד ַא ,ןסַאּפוצ טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ןטנעד

 ףימרעט םעד ןרעדנע ןגעוו ןירוציצ רָאטקער םוצ טדנעװעג ךיז טָאה

 -- 180 ןבָאה ףיורעד רעפטנע סלַא .גָאזּפָא ןַא ןעמוקַאב רעבָא טָאה יז

 רערעהוצ -- רוקמ ןרעדנַא ןַא טיול --- 60 רעדָא -- עלעווק ןייא טול

 טריפעגסיורַא ןענעז עיצקַא רעד ןופ רעריפנָא יד .עימעדַאקַא יד טזָאלרַאפ

 טָאה ןטנעדוטס לייט ַא .טסערַא ןיא טצעזעגנייא ןוא עשרַאװ ןופ ןרָאװעג

 -סױרַא ןענעז ערעדנַא ,ןטעטיזרעוװינוא עשיסור ןיא ןגָארטעגרעביא ךיִז

 ,עשרַאװ ןופ ןרָאפעג

 "וטס עשידיי ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה סעקישטשװָאטנוב יד ןשיווצ

 -עּפש .טעטיזרעווינוא םעד טזָאלרַאפ ןאבע בקעי טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןטנעד

 .עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמעננָא קירוצ םיא לָאז ןעמ ןטעבעג רעבָא רעט

 ,לוש-ךיוה ַא ןיא ןעמעננָא ןגעוו טרידיצעד טָאה סָאװ ,רָאטקעּפסניא רעד

 טשינ טציא זיב זיא, ןאבע זַא ,ןבירשעג רָאטקער םוצ ווירב ַא ןיא טָאה

 "נופ ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא ףיוא רעבירעד טנידרַאפ רע ,ןרָאװעג טריטָאנ

 (=*עימעדַאקַא רעד ןיא ײנסָאד

 ןעמַאזוצ ,יקסנַאנזָאּפ טנעדוטס ןשידיי ןטימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד

 טדנעוועג ךיז רע טָאה סרוק ןייז ןופ ןטנעדוטס עשילױּפ עּפורג ַא טימ
 -ַאקַא רעד ןיא םיא ןעמעננָא-קירוצ ןגעוו טכַאמ-טעטיזרעווינוא רעד וצ

 :טעטױלעג טָאה עגַארפ רעד ןיא רָאטקער םעד ןופ סולשַאב רעד .עימעז

 -רַאו םעד ןופ רָאטַארוק רעה םעד ןופ טּפירקסער םוצ ךיז קידנסַאּפוצ,

  ןטימ םכסה ןיא ,ינוי (27) ןט:15 ןופ זיירק ןכעלטפַאשנסיוו רעוועש

 זַא ,טעטױל עכלעוו ,קינטסעימַאנ םעד ןופ עיזיצעד רעד ןופ 5 טקנוּפ

 סָאװ ,עקיזָאד יד זיולב ןעמעננָא ןעמ לָאז ןטנעדוטס עטיײרפַאב יד ןשיווצ

 ןטלַאהעברַאפ ןענַאזרעּפ עסיװעג עגונב טַאהעג טָאה רָאטקעּפסניא רעד ביוא (*

 רעד רַאפ ןריטנַארַאנ טעװ ןָאזרעּפ ערעכיז ַא ןַא ,יאנתב ןעמעננָא יז ןעמ טנעלפ

 | ,רערעהוצ םעד ןוֿפ גנוריפפיוא



 א
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 ,יד ןוא ,רעלעפ םעד רַאפ הטרח עקיטכירפיוא רעייז ןקירדסיוא ןלעוו

 יד טימ גנוריסערעטניארַאפ רעייז בילוצ םעד ףיוא ןענידרַאפ ןלעװ סָאוװ

 יד טימ ךיז קידנענעקַאב ךיא בָאה -- גנוריפפיוא רעטוג ןוא םידומיל

 "ענוצ קירוצ ייז לָאז ןעמ טציא ןטעב טָאװ ,ןטנעדוטס יד ןגעוו ןטרָאּפַאר

 ה"ד) גנוניימ רעיא טכַא ןיא קידנעמענ ןוא עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמ

 ךיוא יו ,ןטנעטעּפ יד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו (רָאטקעּפסניא םעד ןופ

 לעפַאב --- םידומיל יד ןיא ןטירשרָאפ ערעייז ןגעוו ןרָאסעּפָארּפ יד ןופ

 רערעהוצ ענעזעװעג יד ןשיוצ ןעמענוצנָא רָאטקעּפסניא רעה םעד ךיא

 זַא ,ןרעלקרעד ןוא (יקסנַאנזָאּפ טנכערעגסיוא זיא ייז ןשיווצ) עקידנגלָאפ

 ,"גנודנעוו רערעדנוזַאב רעזדנוא קנַאד ַא ןעמונעגנָא ןרעוו ייז

 טשימרַאפ זיא ,קַאװָאנ בקעי ,טנעדוטס רעשידיי רעדנַא ןַא ךיוא

 ענייז טימ ןעמַאזוצ יקצָאלסיװ רָאסעפָארּפ םעד ןגעק ערוטנַאװַא ןַא ןיא

 םוצ תונעט טָאהעג ןבָאה ןטנעדוטס יד .סרֹוק ןטרעפ םעד ןופ ןגעלָאק

 טרעדָאפעג ןבָאה ןוא ןגערפ ןופ ןפוא ןגנערטש וצ ןייז בילוצ רָאסעּפָארּפ

 "ַאוקע יד תעשב ןייז דנזועװנָא ןלָאז סָאװ ,ןטנעטסיסַא ןבעגוצ לָאז ןעֹמ

 ,סנעמ

 ,ןשינעעשעג יד יבגל לכעליּפש ַא ןעוועג רעבָא ןענעז ןטנוב עלַא יד
 -ַאב יד ןופ רָאי םעד ןיא --- 1861 רָאי ןיא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ
 עג ךיא בָאה טעברַא רעקידרעירפ ַא ןיא ןיוש .סעיצַאטסעפינַאמ עטמיר
 טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס עשידיי יד ןופ ןטקַא-סעצָארּפ יד טכַארב
 ,שיפגעגַאװ ,טכילשנוא ןופ ןעמענ יד .ןשינעעשעג יד ןיא לָאר עקידנריפ ַא
 םעד טימ ןדנוברַאפ ןייז קיבײא ףיוא ןלעוװ ,א"א רָאטַאנעס ,טילבנעצייוו
 -ײרפַאב עשילױּפ יד ןיא לײטנָא ןשידיי ןופ לטיּפַאק םענייש-רעדנווו
 יו ןטנעמוקָאד עקינייא ןעגנערב וצ יאדכ רעבָא זיא ָאד ,ןפמַאק-סגנוא
 "עג ןבָאװ םיתרשמ עשירַאצ יד ןופ ּפעק עּפמעט ,עטּפָאטשרַאפ יד ױזַא
 -ער םעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז טלָאװעג ןבָאה ייז ױזַא יו ןוא ףיורעד טקוק
 רעשימעדַאקַא רעד טימ ןסַאמ עטיירב יד ןופ זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװ
 .שארב טנגוי

 יד ,ןגולפסיוא עכעלטפַאשנסיװירוטַאנ וצ ךייש זיא טנעמוקָאד ןייא
 ןגירקעג ארומ טָאה יז זַא ,ןקָארשעגנָא ױזַא ןעוועג זיא טכַאמ עשירַאצ
 ,םידימלת ענייז טימ קינַאטָאב ןופ רָאסעּפָארּפ ןופ ןגולפסיוא ...רַאפ
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  -עג עימעדַאקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ןטייצ עקיטציא יד ןיא זַא ,קידנליוװ, :ןושלה הזב גנוריגער רעד וצ ןבירש

 -ָארּפ ערעייז ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןטנעדוטס עפורג ערעסערג ַא לָאז

 ןופ ,גנולמַאזרַאפ ענעטָאברַאפ ַא רַאפ טנכעררַאפ ןרעוו טשינ ןרָאסעּפ

 -ידנעווטיונ ַא ןענעז סעיסרוקסקע עשינַאטָאב תויה טייז רעטייווצ רעד

 "עהוצ יד ןעגנערב טשינ קינַאטָאב ןופ דומיל רעד טעװ ייז ןָא ןוא טייק

 טשינ לָאז ןעמ טנעדיזערּפ םעד רעבירעד ךיא טעב -- ,ןצונ ןייק רער

 ןוא תבש ןדעי רָאפ ןעמוק עכלעוו ,סעיסרוקסקע עשינַאטָאב יד ןרעטש

 ,?שטיװָארדנַאסקעלַא .ּפָארּפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא קיטנוז

 יװ טָא ,שיטסירעטקַארַאכ רעמ ךָאנ זיא טנעמוקָאד רעטייווצ רעד

 -ַאמ ןופ הפוקת עטמירַאב יד ןטַארקָארויב ןופ ןגיוא יד ןיא סיוא טעז טע

 ַאזַא טליּפשעג ןבָאה ןטנעדוטס עשידיי יד רעכלעוו ןיא ,סעיצַאטסעפיג

 "ליב רַאפ עיסימָאק-סגנוריגער רעד ןופ רָאטקעריד רעד .לָאר ענעעזעגנָא

 :עימעדַאקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ טביירש םינינעיגנוד

 -לוש רעד ןשיוװצ זיא ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשנסיװ לייט: ַא ןיא,|

 ןוא םידומיל יד וצ טייקיטליגכיילג עקידריווקרעמ ַא ןענַאטשטנַא טנגוי

 ןסַאג יד רעביא םורַא ךיז טּפעלש טנגוי יד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאד

 -יל יד תעשב .טכַאמ רעד וצ טײקמַאזכרָאהעג-טשינ ַא סיֹורַא טזייוו ןוא

 טשינ ,רעדיל טרָאד טגניז ןוא סעכריק לייט ַא טנגוי יד טכוזַאב םידומ

 .טכַאמ רעכעלטסייג רעד ךרוד וצרעד טקיטכערַאב קידנעייז

 ןה ,טלַאטשנַא רעד ןיא ןה טעװ טכַאמ-לוש ערַאבלטיממוא יד ןעוו

 ןַאד ,ןטעברַא עקידנכערּפשטנַא יד וצ םידימלת יד ןעווערעק ריא ץוחמ

 ךיוא טעב ךיא .ןעגנונעדרָאמוא ןייק ןעמוקרָאפ טשינ ןלעװ ,ךיא ביולג

 טכילפ ַא ןגײלוצפיורַא ךיא טעב קיטייצכיילג .טכַא ןיא ןעמענ וצ סָאד

 יד ןייז עיּפשמ ןלָאז ייז זַא ,רָאטקעּפסניא םעד ןוא ןרָאסעּפָארּפ יד ףיוא

 ןכערּפשטנַא סָאװ ,ןעגנוקיטפעשַאב טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז יז ,טנגוי

 -פיוא יד ןרעװ ןגױצעגּפָא טעו טימרעד .ףורַאב ןכעלטפַאשנסיװ רעייז

 "יש ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,םינינע ןופ םידימלת יד ןופ טײקמַאזקרעמ

 ,"טעברַא-טפַאשנסיװ רעד טימ תוכ

 "ץיוו .עימעדַאקַא יד ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה 1862 רָאי ןיא

 עצנַאג ַא ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ םייב סיוא טפמעק יקסלָאֿפָאל

 ,?ַאנווולג ַאלָאקש, יד ייז ןשיווצ *-+ תוחנה ייר



 טייקיטעט עשיניצידעמ דעלטּפַאשלעועג יד
 תוליחק עשידיי יד ןופ

 -ידיי יד ןלעטשוצרָאפ ןעוועג טניווװעג ןענעז רעקירָאטסיה ערעזדנוא

 םעד ןופ לדניירק עטסנעש סָאד יװ ןלױּפ ןטלַא םעניא עימָאנָאטױא עש

 -ידיי יד טָאה רעבָא ןתמא רעד ןיא .ןטייצ עקילָאמַא יד ןופ בושי ןשידיי

 טכַאמ עצנַאג יד ,ךירטש ןקירעיורט ןייא טשינ טַאהעג עימָאנָאטױא עש

 ןבָאה סָאװ ,םיפיקת ןופ עקילק יד טַאהעג םוטעמוא טָאה תולהק יד ןיא
 ןגעמרַאפ שילהק יװ טקנוּפ ,סעקטנָאיַאמ עשילהק יד רעביא טקיטלעוװעג
 רוח ןוא -ןרעייטש עצנַאג יד .םוטנגײא:טַאװירּפ ַא סרעייז ןעוועג טלָאװ
 --- ןדיי עקילָאמַא יד ןופ ןבעל סָאד טרעטיברַאפ טָאה עכלעוו ,טסַאל-תוב

 ןוא ענדיב יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא עקילק עשילהק יד טָאה ץלַא סָאד
 תובנג ןוא ןכיורבסימ יד .עסַאמ-סקלָאפ רעמערָא רעד ןופ סעציײלּפ ערַאד
 טקיטלעװעג גנַאל רעטרעדנוהרָאי ןבָאה סָאװ ,ןּפַארטַאס עשילהק יד ןופ

 -עג רעד ןיא לטיּפַאק קירעיורט ַא ןענעז ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד רעביא
 | ,ויטקעלָאק ןשידיי םעד ןופ עטכיש

 -ידיי רעקילָאמַא רעד ןופ ןלַארטש עקיטכיל עקיניײװ יד ןופ רענייא
 -ָאס ןופ טיבעג ןפיוא להק ןופ טייקיטעט יד זיא סָאד ,עימָאנָאטױא רעש
 ,תמא .טייקיטעט רעשיניצידעמ-ךעלטּפַאשלעזעג ןוא גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצ
 ,תולחק עסיורג עכעלטע ןופ זיולב ןבעל ןכעלרעניא םעד ןגעוו ןסייוו רימ
 ךיז ןעמונרַאפ תולהק עלַא ןבָאה יצ טסוװַאב טשינ רעבירעד ,זיא סע
 -רָאזרַאפ רעלַאיצָאס ןופ סעיצקנופ עכעלצונ עטנכערעגסיוא יד טָא טימ
 רעבָא ךיז ףרַאד ןעמ .טייקיטעט רעשיניצידעמ-ךעלטפַאשלעזעג ןוא גנוג
 ןרעסערג ַא ןיא תולהק ערענעלק יד ךיוא ןבָאה אמתסמ זַא ,ןייז רעשמ
 -טטעברַא עטנכערעגסיוא יד טימ ךיז ןעמונרַאפ סָאמ ןרענעלק ַא רעדָא
 ,ןטיבעג

 עלעיצעּפס ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה גנוגרָאזרַאפ רעלָאיצָאס רעד טימ



 םו5 ב5 עג ניר 5 אונמע 282

 םיאבג עקיזָאד יד .ה ל ו ד ג ה ק ד צ י א ב ג ןפורעג ,םיאבג

 םינימ יד טימ ןה לוש רעד ןופ םינינע יד טימ ןה טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה

 סעיצקנופ ייווצ עקיזָאד יד ןדניברַאפ סָאד .גנוגרָאזרַאֿפ רעלַאיצָאס ןופ

 ללכב ןעוועג זיא לוש עקיטלָאמעד יד סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד

 .טעברַא:סטייקיטעטלױװ רעד ןופ טרפב ,ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד

 ןבָאה טלקיװטנַא ךיז טָאה ןבעל עשילהק סָאד ןעוו טייצ רעד טימ טשרע

 .טעברַא-סטייקיטעטלױװ רעד וצ טצענערגַאב הלודג הקדצ יאבג יד ךיז

 ןלעיצעּפס ַא ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא ןענעז לוש רעד ןופ םינינע יד

 :עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז ,גנוגרָאזרַאפ

 עלַאיצָאס עקיטלָאמעד יד ןעמונעגמורַא טָאה סע עכלעוו ,ןטיבעג יד

 :עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז ,גנוגרָאזרַאפ

 םיחרוא עמערָא ןופ גנוגרָאזרַאפ יד (}

 םימותי ןופ ץוש רעד (2

 תולכ עמערָא רַאפ גרָאז יד (2

 ,גנוגרָאזרַאפקנַארק יד 4

 ןייא טימ זיולב ןקיטפעשַאב ךיז רימ ןלעװ לקיטרַא ןקיטציא ןיא

 רַאפ גרָאז רעד טימ -- טעברַא-סגנוגרָאזרַאפ רעשילהק רעד ןופ טיבעג

 -קַאד עשידיי ןרישזַאגנַא תולהק עשידיי יד ןגעלפ קעווצ םעד וצ .עקנַארק

 רעד ןופ לייט ןעמערָא םעד ןלייה טסיזמוא טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,םיריוט

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי

 -רַאפ ןוויטָאמ יד ןבעגעגנָא ךיוא ןרעו סקנּפ רעוועקָארק םעד ןיא

 תקעצש רחאמ) רעטקָאד-להק ַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא סע סָאװ

 םעד ןרישזַאגנַא םיסנרּפ יד .(סיכ ןורסח םהל שיש םינויכאהו םיינעה

 ."תושפנ תנכס; ַא זיא סע תמחמ "םשפנ תא תויחהל, ידכ רעטקָאד

 תועידי עיונעג טלמַאזעגפיונוצ םיסנרּפ יד ןבָאה ןיישזַאגנַא ןרַאפ

 "גַאק ןרעדנַא ןַא ןגעוו ."הז קסעב החמומ אוה םא/ טַאדידנַאק םעד ןגעוו

 ייב טגערפעג ךיז ןבָאה ייז זַא ,סקנּפ ןיא םיסנרּפ יד ןביירשרַאפ טַאדיד

 רתוי אוהש; - טרעפטנעעג "דחא בלב; ןבָאה עכלעוו ,"םיבושח םישנא;

 ."לאיטלפ רמ היהש המ הז קסעב החמומ

 ןגעלפ תולהק יד סָאװ ,ןכַאמּפָא יד ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענעז סע

 "עג זיא גנוגנידָאב עטשרק יד .םיריוטקָאד עשלהק עקיזָאד יד טיִמ ןסילָש
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 תועיבקב רודיש) .סַאג רעשידיי רעד ןיא ןעניווװ לָאז רעטקָאד ַאזַא זַא ,ןעוו

 גנוגנידַאב רעקיזָאד רעד ןופ גנודנירגַאב יד .(םידוהיה בוחרב ונתלהק הפ

 ןעניוו טגעמעג ןדיי יד ןבָאה ,לשמל ,עקָארק ןיא ,עטושּפ ץנַאג ַא זיא

 ןעמ טגעלפ טכַאנײיב .רעמזוק ןפיוא *טָאטש עשידייק רעייז ןיא זיולב

 ףענעפע ייז ןעניגַאב טשרע ןוא ןכַאמרַאפ ָאטעג ןשידיי ןופ ןרעיוט יד

 ,הלוח ןשידיי ַא טימ לַאפ רעקידנעגנירד ַא טריסַאּפ ,ָאזלַא ,טלָאװ סע ןעוו

 רע ןעוו ,רעטקָאד םעד ןופ ףליה ןייק טַאהעג טשינ טכַאניײב ןעמ טלָאװ

 .ָאטעג ןשידיי םעד ץוחמ ןעוועג טלָאוװ

 בילוצ ,וויטָאמ ןרעדנַא ןַא םיסנרּפ יד ןָא ךיוא ןביג סקנּפ םעד ןיא

 תויחל) טָאטש רעשידיי רעד ןיא ןעניוװ זומ רעטקָאד-להק רעד ןכלעוו

 ,("אפור ֹוב ןיאש ריעב רודל רוסאש ל"זח דריהזה 'ובכש

 -קָאד םעד טעטכילפרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עקידרעטייוו יד

 טשינ רע טָאה ןטנעיצַאּפ עמערָא יד ןופ :עקידנגלָאפ ןעוועג ןענעז ,'ועט

 ,"לדנעבה לע תואצוה יד; רעסיוא הטורּפ ןייק ןליפַא ןעמענ טרָאטעג

 רעד ןופ אמתסמ) יאבג רעד רעדָא ןַאמערָא רעד ןבעג ףרַאד סע עכלעוו

 | ,(הלודג הקדצ

 .ףאפ וצ טַאהעג טכער רע טָאה ןטנעיצַאּפ עלעטימ ןוא עכייר ייב

 ןופ ןה .ןדליג 1 לָאמ עטייווצ סָאד ,ןדליג 2 לָאמ עטשרע סָאד ןעגנַאל

 -רַאפ ייז לָאז רע בוטש ןיא םיא וצ ןעמוק עכלעוו ,עכייר ןופ ןה עמערָא

 ,ןדליג 1 יװ רעמ ןעמענ טשינ רע רָאט ,טּפעצער ַא ןביירש

 ,סעיגעלװירּפ ייר רעצנַאג א ןופ רעבָא טסינעג רעטקַאד-להק רעד

 רעשידיי רעד ףיוא ןצעזַאב טשינ רעטקָאד םוש ןייק ךיז לָאט לכ-םדוק

 וצ טכער סָאד טָאה רע .ןרעייטש עלַא ןופ טײרפַאב זיא רעטקָאצד רעד .,סַאז

 ;רעטרעוו ערעדנַא טימ ה"ד ,סַאג רעשידיי רעד ץוחמ שיילפ ךןז ןעגנערנ

 רעדעי עכלעוו ,הטיחש ןופ ןלָאצּפָא עגעלָאװשעג יד ןלָאצ טשינ זומ רע

 -קעריד טשינ ערעדנַא ןופ ךיוא .להק םעד תבוטל ןלָאצ טזומעג טָאה דיי

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד עכלעוו טימ ,םינימ יילרעלכ ןופ ןרעייטש עט

 ,טײרפַאב ןעוועג רעטקָאד רעד זיא ,טעטסַאלַאב ןעוועג זיא

 םיאבג יד טימ ןעמַאזוצ הלהק רענזױּפ יד ןכלעוו ,ךַאמּפָא םעד ןיא
 -קָאד םעד טימ ןסָאלשעג טָאה ,עקנַארק רַאפ טגרָאז סָאװ ,הרבח רעד ןופ

 טלַאהעג םעד רעסיוא זָא ,טגָאזעג טרעוװ ,ןישטָארָאי ןופ ןנחלא רעט
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 "עג רעבָא םיא טרעוװו סע .לָאטיּפש םעד ןיא גנוניוװ ַא ןגירק רע טעוװו

 ןוא ָאטעג ןיא זיולב עקנַארק ןעלדנַאהַאב טעװ רע זַא ,יאנת ַא טלעטש

 ,ןדיי זיולב סָאד

 טימ ןכַאמּפָא ןסילש ךיוא תולהק יד ןגעלפ םיריױטקָאד רעסיוא

 ױזַא ,."רריבלב, ןפורעגנָא סקנּפ םעד ןיא ןרעוו עכלעוו ,סרעשדלעפ

 ליטנוי טימ 1657 רָאי ןיא ךַאמּפָא ןַא הלהק רעװעקָארק יד טסילש לשמל
 -וצ ןה עקיטרָא ןה עקנַארק יד רעביא החגשה יד ןבָאה לָאז רע "רריבלב,

 עקנַארק יד ."םד זיקהל ןה תוכמה תופרל, זיא עבַאגפיוא ןייז .ענערָאפעג

 ןלייה ייז ףרַאד רֶע זַא ,להק םעד ןופ עלעטיווק ַא ןעגנערב םיא ןפרַאד

 רַאפרעד רעבָא זיא רע .ךָאוװ ַא ןדליג 1 טפערטַאב עיסנעּפ ןייז ,טסיזמוא

 (= "המוחה תכאלמ/, ןופ ןוא "הרימש/, ןופ ןרעייטש עלַא ןופ טײרפַאב

 ןַא ןסילש הלהק יד טגעלפ עקנַארק יד קירעהעג ןגרָאזַאב וצ ידכ

 ,ךַאמּפָא רעד טיהעגפיוא זיא ,לשמל ,ױזַא .רעקײטּפַא ןַא טימ ךַאמּפָא

 יײטּפַא רעװעקָארק םעד טימ ןסָאלשעג טָאה להק רעוועקָארק רעד ןכלעוו

 -אק החּפשמ-רעקיײטּפַא ןוא :םיריוטקַאד רעטמירַאב רעד ןופ והיתתמ 'ועק

 רַאי 2 ףױא ,ןדליג 100 ןופ עיסנעּפ ַא רָאי ַא טמוקַאב רע .ארָאהאל

 וצ טעטכילפרַאפ רע זיא רַאפרעד .ןרעייטש עלַא ןופ טײרפַאב רע טרעוו

 -בילפרַאפ ךיוא זיא רע .טײלעמערָא עקנַארק רַאפ תואופר טסיזמוא ןבעג

 ןתואל -- העש לכבו תע לכב וארקי רשא םילוחה לא; ןייג וצ טעט

 ."ןלצל הנמחר שדקהב יוד שרע לע םילטומה םילוחה

 "םינממס, יד זַא ,להק רעד ךיז טנרָאװַאב ךַאמּפָא ןטייווצ ַא ןיא

 םוש ילבו םמעט וגיפה רבכש םינשי אלו םישדח םיבוט , ןייז ןפרַאד

 -ייֵמּפַא ןופ טגנַאלרַאפ ךַאמּפָא רעטייווצ רעד ךיוא ."ללכ ףויזו תלוספ

 ערעדנַא ךיוא יו "תואשדקהה יתב יד; ןכוזַאב גָאט ןדעי לָאז רע רעק

 סע תואופר עכלעוו ,ןעז וצ ידכ ,עקנַארק עמערָא ןעניוװ סע ווװ ,רעטרע

 .עקנַארק יד רַאפ ןטיירגוצ רע ףרַאד תואופר עקיזָאד יד ,ןלעפ

 .הלהק רעד ןופ ןרָאפוצקעװַא טרעוורַאפ זיא רעקיײטּפַא ןשילהק םעד

 -עגלַא רעד טימ ךיילנוצ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טכילפ יד --- הרימש ( א

 יד -- המוחה תכאלמ .רעטכעװ ןעגניד רעדָא ,רעטכעוו ןלעטשוצוצ ןעוװעג זיא ,רעניימ

 עשיטָאטש יד ןופ לייט ַא רָאפ ןגרָאז וצ טכילפ ַא טָאהעג טָאה גנורעקלעפַאב עשיריי

 .ןרעיוָמ
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 "עק רעד ןופ םַאנסיױא ןטימ דירי ןייק ףיוא ןרָאפ טשינ וליפַא רָאט וע

 ןופ םיצירּפ ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ סע רעכלעוו תעב ,לאוו רעכעלגינ

 ַא ןזָאלרעביא רע ףרַאד רָאפּפָא ןייז ןופ טייצ רעד ףיוא ,דנַאל ןצנַאג

 ,רעטערטרַאפ

 ,לָאטיּפש רעשילהק ַא טריטטיזקע טָאה הלהק רערעסערג רעדעי ןיא

 עג ןבָאה סע ווו ,טרָא ןַא ןעועג זיא שדקה סָאד .ש ד ק ה ןפורעג

 טָאה שדקה סָאד .ַא"א סעקילַאק עזָאלמיײה ,םיחרוא עמערָא טקיטכענ

 ,רעטקָאד ןשילהק םעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז

 קיטייצכיילג ןעוועג "שדקהה תיב;ק סָאד זיא רעבָא םוטעמוא טשינ

 "אב ןגעוו סקנּפ ןקיטרָאד ןיא רימ ןענעייל לשמל עקָארק ןיא ,לָאטיּפש ַא

 םעד ןופ עטלעטשעגנָא יד .,"םילוח יתב; ןוא *שדקה יתב; ערעדנוז

 -וצ ןענעז טייל-שדקה עקיזָאד יד .טייל-"שדקה, ןפורעג ןעמ טָאה שדקח

 -סילק, ןכַאמ ייז ןגעלפ ייז יװ טקנוּפ .סרעשדלעפ ןעוועג ךיוא ךעלסיכ

 .?סעיצַארעּפָא, עכעלנע ןוא "סריט

 טימ לופ טנעמוקָאד רעגנַאל ַא טיהעגפיוא זיא סקנּפ רעוועקָארק ןיא

 "שופיע, ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,ךיז ןגָאלק ייז ,טייל-שדקה יד ןופ תונעט

 טםשפנ תא ןכסל/ ביוחמ ייז ןענעז "?אבת אלש הרצ לכ לע; (עימעדיּפע)

 טעברַא רעלופתונכס ןוא רערעווש רעד רַאפ ,"דגנמ םשפנ תא ךילשהלו

 -עטיב רעייז ןופ געווסיוא רעקיצנייא רעד ."ריעזמ טעמ,, ייז ןעמוקַאב

 ןכַאמ ייז ונייהד ,ןטסנידרַאפ-ןטייז ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד זיא עגַאל רער

 ךיוא ךיז ןבָאה ,ךיז ייז ןגָאלק ,רעבָא טציא .ןענַאזרעּפ עטַאוװירּפ סריטסילק

 - ,רעגנוה ןופ סיוא ייז ןעייג רעבירעד ,הכאלמ רעד וצ ןעמונעג "רריבלב"* יד

 -שדקה יד ןופ ןעגנוריפסיוא יד טימ ןעוועג םיכסמ טָאה להק רעד

 -ַאב ייברעד .סריטסילק ןכַאמ וצ סרעשדלעפ יד טרעװרַאפ טָאה ןּוא טייל

 ןֵא ןרעו טכַאמעג טשינ ןרָאט סריטסילק יד זַא ,להק רעד רעּבָא טמיטש

 זוקּפ ןופ ןלַאפ עקידנעגנירד ןיא זיולב .רעטקָאד ַא ןופ גנּונעדרָארַאפ ַא

 .רעשדלעפ ַא ךיוא ןכַאמ ריטסילק ַא געמ שפנ

 ךיוא ןעוועג "שדקה, םעד ןטלַאהסיוא סָאד זיא תוליהק לייט ַא ןיא

 ,גרעבמעל ןיא ןעוועג זיא ,לשמל ,ױזַא ,"אשידק הרבח;, רעד ןופ טכילפ ַא

 םעד ךרוד ןרָאװעג טקעדעג שדקה םעד ףיוא ןבַאגסױא יד ןענעז טרָאד

 ,"אשידק הרבח, יד ןוא הקדצ יאבג יד ,להק
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 בור רעד טגעלפ עכלעוו ,"אשידק הרבח; רעד ןופ רעדילגטימ יד
 עבַאגפיוא ןַא רַאפ טַאהעג ןבָאה ,רעטקַארַאכ ןשיטַאוקָאטסירַא ןַא ןגָארט
 רַאפ גרָאז יד ךיוא ,םיתמ ןבָארגַאב טימ ךיז ןייז קסעתמ םעד רעסיוא
 יד ןקיטכענ וצ ןעװעג בױחמ זיא הרבח רעד ןופ שמש רעד .עקנַארק

 יד ןקיטכענ ןקנַארק םייב ןגעלפ ךָאנרעד ,ןקנַארק ןדעי ייב טכַאנ עטשרע
 | -,הרבח רעד ןופ "םירבה;

 טיקיטעט עשיניצידעמ-ךעלטפַאשלעזעג יד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא |
 יד ."אשידק הרבחק רענעדנוברַאפ ריא טימ רעד ןופ ןוא תוליהק יד ןופ
 -רעד ןענעז ,טייקיטעט רעקיזָאד רעד ןגעװ ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ,תועידי

 עקירעהעג יד ןופ ןעלמַאזפיוא םייב טשרע .עכײרלָאצ ןייק טשינ לייוו

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא (םיסקנּפ רקיע רעד ןוא) ןלַאירעטַאמ
 -ניא רעייז יד ןיא קילבנײרַא ןרעפיט ַא ןעמוקַאב ןענעק ןעמ טעװ ןליוּפ
 -ַאיצָאס יד זַא ,ןרעװ טגָאזעג ןעק טציא ןיוש רעבָא .ןגַארפ עטנַאסערעט
 רעשילהק רעד ןופ ללכה ןמ אצוי ןייק ןעוועג טשינ זיא גנוגרָאזרַאפ על
 טסייג ןטימ טכױהַאב ןעוועג ןטיבעג ערעדנַא יו טקנוּפ זיא יז .טייקיטעט
 ענעגייא ןוא ךעלקנעב ןגעו טגרָאזעג רעמ טָאה סָאװ ,עקילק רעד ןופ
 ,ללכ ןופ ליוװ םעד ןגעוו רעדייא ,ןסערעטניא

 עי פ ַא ר גָא יל בי ב

 'א קלח ףסאמ) ,(עקָארקב להק יסקנּפמ) ץפח ירבד -- :ןייטשטעוװו

 | ,(ב"סרת

 ןילוּפב לארשי תורוקל םינשי תואסקנפמ תוינומדק :ןייטשטעװ

 ,(ב"נרת עקָארק ,תורפסה רצוא) טרפב עקַארקבו ללכב
 זא 1,661: 4016 1046 3מ 1,888.
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 ןופ עטכישעג רעד וצ
 קורד ןוא ךוב ןשידיי

 ןליוּפ ןיא



 ,הנתמ ַא ש י װ יי ּפ רעטָאפ ןיימ



 נירפס עשידיי ףיוא לפמעטש רעד

 ןליוּפ ןיא

 ןט-18 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךיוא ןוא טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא

 ןכעלטפַאשטריװ ,ןשיטילָאּפ ןפיוא הדירי עקידארומ ַא רעביא ןליוּפ טבטל

 ,ה"י ןט-18 ןופ ןרָאי רעק-60 יד ןופ ןביוהעגנָא ,טיבעג ןלערוטלוק ןוא

 -ַאינָאּפ טסוגיױוא ווַאלסינַאטס ךלמ ןשיליוּפ ןטצעל ןופ הלשממ רעד טייצ

 ךס ַא ןענעז טרפב .גנורעסעברַאפ עסיוועג ַא ןָא ךיז טבייה ,יקסווָאט

 . "עג ןכעלטפַאשטריװ ןפיוא ןרָאװעג טכַאמעג דנַאל םעד תבוטל םייוניש

 ךיז ףיוא ןזָאל סעמרָאפער עכעלטפַאשטריװ יד ןופ ןטַאטלוזער יד .טיב

 גנוליטעצ רעטשרע רעד ךָאנ זיא דנַאל סָאד םגה .ןטרַאװ טשינ גנַאל

 יד ךָאד ןסקַאװ ,לטירד ַא ףיוא ןרָאװעג רענעלק 1772 רָאי ןיא ןליוּפ ןופ

 ,21 ףיוא ןָאילימ 12 ןופ תוסנכה-הכולמ

 -"רעייטש טרפב ןוא עכעלטפַאשטריװ ןופ טייצ רעקיזָאד רעד ףיוא

 ,רעײטש-לּפמעטש םעד ןופ גנוריפנייא יד ךיוא טלַאפעג סעמרָאפער עכעל

 ןטנַאקַאבמוא ןלױּפ ןיא טלָאמעד זיב ןקיזָאד םעד ןופ ףַארגַארַאּפ ןייא

 -בעה ןיא ייס ה"ד) עשידיי ףיא לּפמעטש ןטימ ךיז טמענרַאפ ץעזעג

 -ַאּפ ןטלּפמעטשעג? ןגעוו ץעזעג סָאד .םירפס (שידיי ןיא ייס ןוא שיאער

 ףיוא ףױרַא טגייל ,1775 רָאי ןופ עיסעס-םייס רעד ףיוא ןסָאלשַאב ,"ריּפ

 עטלּפמעטשעג ףױא ןטקַארטנָאק עלַא ןביירש וצ זומ םעד ןעמעלַא

 ןשָארג םענרעבליז 1 ןופ טפערטַאב ןגיוב ַאזַא ןופ לָאצּפָא רעד ,סנגיוב

 ,(ןדליג עשילױּפ 18 ךיילג זיא ןדליג רעטױר 1) ןדליג עטיור 10 זיב

 ,ךַאמּפָא ןטריפעגכרודַא םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא טדנעוװעג

 ינימ צלַא ןופ ךיוא ןוא ,םירפס עטקורדעג עשידיי ןופ לָאצּפָא רעד

 ןשָארג םענרעבליז 1 וצ טפערטַאב ,עשידיי ןה עכעלטסירק ןה ,ןרַאדנעלַאק

 ,רַאלּפמעזקע ןַא ןופ

 עטלּפמעטשעג טשינ ןכַאמּפָא ןסילש ייב ןצונַאב רַאפ ףָארטש יד
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 טמוק ריּפַאּפ טלּפמעטשעג ןכַאמכָאנ רַאֿפ .עכיוה ַא רעייז זיא סנגיוב

 .ןעגנעה ךרוד ףָארטש-טיוט

 -ליז 2 ןופ לָאצּפָא ןַא טגײלעגפױרַא ךיוא טָאה ץעזעג עבלעז סָאד

 2 -- ןטרָאק עשילױוּפ לקעּפ ַא ןופ ;ןטרָאק-ליּפש ףיוא ןשָארג ענרעג

 .ןדליג ןשילױּפ 1 וצ --- עשיזיוצנַארּפ ןופ ,ןשָארג ענרעבליז

 -עג ןענעז "ריּפַאּפ ןטלּפמעטשעג, ןגעו ץעזעג םעד ןופ ןליצ יד

 -ַאט רעטריפעגנייא רעד יװ טקנוּפ ,ןעוועג זיא סָאד .עלַאקסיפ ןייר ןעוו

 לָאצּפָא רעד ,תוסנכה-הכולמ יד ןרעסערגרַאפ וצ לטימ ַא ,לָאּפָאנָאמ-קַאב

 ןעוועג טשינ זיא לָאצּפָא-לּפמעטש ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןטקַארטנָאק ןופ

 רָאי ןיא דנַאלָאה ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא רע .סעיינ ןייק טלָאמעד

 ןיא ןוא 1673 -- ךיירקנַארפ ןיא ,1671 רָאי ןיא דנַאלגנע ןיא ,4

 ,1686 רָאי ןיא ךיירטסע

 ןופ ןשיסיירּפ םעד ןופ עיּפָאק ַא אמתסמ זיא ץעזעג עשיליוּפ סָאד

 ןשיסיירּפ ןיא סָאװ ,דיישרעטנוא ןקיטכיוו ןייא טימ ,1766 יאמ ןטס3

 םירפס עשידיי ןופ לָאצּפָאלּפמעטש רעלעיצעּפס ןייק ןַארַאפ טשינ זיא

 ,לָאצּפָא ןימ ַאזַא ץעגרע ןיא טשינ רימ ןעניפעג ללכב ,ןלױּפ ןיא יװ

 .טריפעגנייא לָאמ ןטשרע םוצ -- סיוא טזייוו --- םיא טָאה ןלױּפ

 -לעוו ,אשמ עיינ עקיזָאד יד זַא ,ןייז טלָאמעג ךעליירג ךיוא ןעק'ס

 ןדיי ןבָאה ,סעצײלּפ עשידיי ףיױא רָאנ ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא עכ

 "וועריר רעייז ןוא ןטנַאסערעטניא רעייז םעד "ןעקנַאדרַאפ, וצ טַאהעג

 -עג טָאה רעכלעוו ,ןישָאטָארק ןופ קחצי-רעזַײל טנַארעװיל-ץנימ ןקיד

 "ורד עשידיי עטשרע יד ןדנירג וצ טקעיָארּפ םייב לָאר עסיורג ַא טליּפש

 ןקידתונכש םעד ןיא יירעקורד ַא ןדנירג םייב ךיוא ןוא ,עשרַאװ ןיא יירעק

 -ץנַאניפ רעשיליוּפ רעד וצ םודנַארָאמעמ ַא ןיא .(ףיוה-יינ) רָאװד-יװָאנ

 ןטסנידרַאפ ענייז עלַא סיוא רע טנכער (םוירעטסינימיץנַאניפ) עיסימָאק

 טייצ רעד ןיא זַא ,רע טנָאמרעד ייברעד ןוא ,הכולמ רעשילוּפ רעד רַאפ

 רע טָאה (1775 -- 1773) םיײסדעיצַאגעלעד םענעפורעג-ױזַא םעד ןופ

 -הכולמ ןופ תוסנכה יד ןרעסערגרַאפ וצ ןטקעיָארּפ ךס ַא ןגָארטעגנײרַא

 -ריּפַאּפ םעד ןריפנייא ןופ טסנידרַאפ םעד וצ ךיז טביירש רע .רצוא

 ןטרָאק ףיוא ןוא םירפס עשידיי ףיוא לּפמעטש םעד ,לּפמעטש

 ןופ לָאצּפָאלּפמעטש ןופ טקעיָארּפ םעד טָאה םייס ןשילױוּפ ןיא
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 רעד ,יקסווָאקלוס טשריפ רעטנַאקַאב רעד ןגָארטעגנײרַא םירפס עשידיי

 רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,עסיל טָאטש רעשילױּפסיױרג רעד ןופ תיבה-לעב

 עטסטנַאסערעטניא יד ןגָארטעגנײרַא םייס:-עיצַאגעלעד םעד ןופ טייצ

 ןופ עיסעס רעד ףיוא .*סערגָארּפ, ןשיצירּפ ןופ טסייג ןיא ןגָאלשרָאפ

 ןגעו ץעזעג ןטגיילעגרָאפ ןיוש םעד וצ רע טָאה 1775 רַאורבעפ ןטט0

 לָאצּפָא-לּפמעטש ַא ןגעוו םענייא :ןטקנוּפ ייווצ ןבעגעגוצ ריּפַאּפ-לּפמעטש

 ,םירפס עשידיי ףיוא לּפמעטש ןגעוו ןטייווצ ַא ,ןרַאדנעלַאק יילרעלכ ןופ

 ייז ןוא ייז ןופ ץונרַאפ רעסיורג גונעג ַא ןַארַאפ זיא דנַאל ןיא סָאװ;

 ,"קילבוּפער רעד ןופ תוסנכה יד ןרעסערגרַאפ קרַאטש ןענעק

 -רַאפ-ריפסיוא ןַא ןבעגעגסױרַא עיסימָאק-ץנַאניפ יד טָאה ןכיג ןיא

 ןרַאדנעלַאק ,ןטרָאק עטלּפמעטשעג ןגעוו לַאסרעװינוא, ג"ַא ןַא גנונעדױא

 ןט-3 םעד טריטַאד ,לַאסרעװינוא רעד ."רעכיב עשידיי עטקורדעג ןוא

 -ידיי ןעלּפמעטש ןגעװ ץעזעג סָאד זַא ,עידומ ןעמעלַא זיא ,1775 ינוי

 -ץנַאניפ יד .ןָא ינוי ןט-22 ןופ לח זיא ןרַאדנעלַאק ןוא ןטרָאק ,םירפס עש

 ערעדנוזַאב יד ןופ ןטנעדנעטניא-רעּפוס יד וצ רעדנַאנופ טקיש עיסימָאק

 -רעּפוס יד .םירפס עשידיי יד רַאפ ןעלּפמעטש עלעיצעּפס ןצניוװָארּפ-לָאצ

 יד ןופ סרעביירש יד ןלייטוצרעדנַאנופ ייז ביוחמ ןענעז ןטנעדנעטניא

 ,טַאטשנעױרפ ,עקָארק ,ןזױּפ :טעטש עקידרעטייוו יד ןיא ןרעמַאקילָאצ

 ,וװָאלױװיזדַאר ,ןילבול ,(רימָאדנַאס) רעמזיוצ ,ווָאשורעיװ ,ןולעיוו ,עשרַאוװ

 ,עװַאלמ ,ווָאביד ,שטירזעמ ,ליבָאנרעשט ,וועשטידרַאב ,קסישטָאלָאוװ

 ךיוא ןוא ,דנַאל ןיא רעכיב ןקורד סָאװ ,סרעקורד יד ,לעשזרָאכ ,ענייס

 ןוא ןרַאדנעלַאק ,םירפס עשידיי דנַאלסױא ןופ ןעגנערב סָאװ ,םירחוס

 סרעביירש יד .ןרעמַאקי-לָאצ יד וצ ןעגנערב וצ ייז בייוחמ ןענעז ,ןטרָאק

 ףיוא ;סטיױור זױט ןפיוא ןטרָאק ייב :לּפמעטש ַא ןלעטשפיורַא ןפרַאד

 ;טַאלב'רעש ןפיוא לּפמעטש רעד טמוק ןרַאדנעלַאק ןוא םירפס עשידיי

 רימ יו ,םעד טיול לָאצּפָא ןַא ןעמענ וצ בייוחמ ןענעז סרעביירש יד

 רעד טמוקַאב ,ןעלּפמעטש עטגײלעגפיורַא יד ץוחַא .ןזיוועגנָא ןביוא ןבָאה

 ןייז רבוע ןלעװ סָאװ עלַא .טלעג ןטלָאצעגניײא ןפיוא טיווק א רעלָאצ

 עלַא ידכב ,ןפָארטש עברַאה ןוא עיצַאקסיפנָאק טמוק לַאסרעװינוא ןפיוא

 -בָא) ןבײרשנײרַא ןדָארג עלַא ןפרַאד ,ץעזעג םעיינ םעד ןגעוו ןסיוװ ןלָאז

 ,ץעזעג ןופ חסונ םעד ןטקַא ערעייז ןיא (ןריטַאל
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 יד רַאפ רעזייווגעו רעד ןייז ףרַאד סָאװ ,לַאסרעװינוא םעד ןיא

 יד ;רָאלק טשינ ןבילבעג עגַארפ עטסקיטכיוװ יד זיא ,עטמַאַאב-ץנַאניפ

 'ּפָאילּפמעטש םעד ןלָאצ אליממ ןוא ,ןעלּפמעטש ןעמ ףרַאד יצ ,עגַארפ

 ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ יד ךיוא ,טסייה סָאד ,םירפס עלַא ,לָאצ

 ,םירפס יד ןופ רָאנ טמוק לָאצּפָאילּפמעטש רעדָא ,גָאט םענעי זיב דנַאל

 טשרע ןלעװ סָאװ רעדָא ןרעו טריפעגניײרַא ךָאנרעד טשרע ןלעװ סָאװ

 סעק :שוריפב טייטש לַאסרעװינוא ןיא ,אפוג דנַאל ןיא קורד ןופ סױרַא

 יילרעלכ ,ןטרָאק עשילוּפ ןוא עשיזיוצנַארפ יד טלּפמעטשעג ןייז ןפרַאד

 רעדָא ןפיוק טייג ןעמ עכלעוו ,םירפס עטקורדעג עשידיי ןוא ןרָאדנעלַאק

 ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,ןעגנירד טנעקעג ןעמ טלָאװ םעד ןופ .?ןפיוקרַאפ

 ,"ןפיוקרַאפ רעדָא ןפיוק טײג ןעמ עכלעװ; ,םירפס ע יי 1 ןגעװ זיולב

 וצ בוח רעד סָאװ ,םעד ןופ רערָאלק ךָאנ טרעװ שטייטנייא רעקיזָאד ועד

 סרעקורד יד ףיוא ,לַאסרעװינוא ןטױל ,טגיל רעכיב עיינ יד ןעלּפמעטש

 טגײלעגפױרַא טשינ טרעוװ בוח רעקיזָאד רעד :;סעקינמירפס-רכומ ןוא

 עיינ ןגעװ רָאנ ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןמיס ַא .םידיחי עטַאװירּפ ףיוא

 ,םירפס

 -סקירעדינ יד, טעמתחעג ,םודנַארָאמעמ ןטנַאסערעטניא רָאג ַא ןיא

 (1א1281):8 1062021:01016 --- "קלָאפ עשידיי סָאד --- ךעלקנעב-סופ עט

 ןעק ץעזעג םייס סָאד; זַא ,ןזיוועגנָא עקַאט טרעוװ ,א2:66 200י08161)

 ןלַאפ לּפמעטש ןרעטנוא זַא ,רָאנ יװ ןענַאטשרַאפ שרעדנַא ןרעוו טשינ

 ןוא ,םירפס עטכַארבעגנײרַא (עשידיי יד ה"ד) ערעזדנוא זיולב רעטנורַא

 | ."ןצונַאב רימ סָאװ יד טשינ

 -עג "קלָאפ עשידיי סָאד, עקַאט ויא ,ןזיוװַאב טשרָאקָא בָאה ךיא יו

 עטכַארבעגנײרַא-יינ ףיוא זיולב לח זיא ץעזעג-לּפמעטש סָאד זַא ,טכעו

 "ללָאפ עשידיי סָאד ,, סָאװ ,סָאד רעבָא .עטלַא ףיוא טשינ רעבָא ,םירפס

 זַא ןמיס ַא זיא ,עיסימָאק-ץנַאניפ רעד וצ עגַארפ רעד ןיא ךיז טדנעוו

 -רעווינוא ןופ הסונ ןשוריפב םוצ הריתס ןיא ןבָאה עטמַאַאב-ץנַאניּפ יד

 תועט ןיא .םירפס עטלַא ןופ ךיוא לָאצּפָאלּפמעטש ַא טגנַאלרַאפ לַאס

 -עג'םייס ןפיוא ךיז טפוררַאפ סע ןעוו ,"קלָאפ עשידיי סָאד; רעבָא זיא

 ךיוא ןוא ןרָאדנעלַאק עלַא, זַא ,שוריפב טגָאז ץעזעג סָאד םערָאװ ,ץעז

 ,"טלּפמעטשעג ןרעוו ןפרַאד םירפס עשידיי עטקורדעג על ַא
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 טשטיײטעגסיוא שלַאפ ץנַאג לַאסרעװינוא ריא ןיא טָאה סָאװ ,עיסימָאק

 רעד ןיא .םירפס עיינ ףיוא זיולּב סע טצענערגַאב ןוא ץעזעג-םייט סָאד
 ץעועג-םייס םעד רַאפ ןטלַאהעג עטמַאַאב יד ךיז ןבָאה רעבָא קיטקַארּפ

 ...!לארשי ינב וניחא טגָאלקעג רעבירעד ךיז ןבָאה טסיזמוא טשינ --

 "ץנַאניפ יד והובורהות ַא טכַארבעגנײרַא ָאד טָאה ,ןעעז רימ יו

 רעייטש-לפמעטש ןשידיי םעד ןעגנידרַאּפ ןצ טקעיארּפ

 םעד ןופ לרוג ןקידרעטייוו םעד וצ רעביא ןעייג רימ רעדייא

 םעד ףיוא ןלעטשּפָא עלייוו ַא ףיוא ךיז רימ ןלעו ,ץעזעג-לּפמעטש

 עשידיי ןופ לָאצּפָאלּפמעטש םעד עדנערַא ןיא ןבעגּפָא ןופ טקעיָארּפ

 ןשידי םעד ןיא המוהמ לקיטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,םירפט

 -ניא עטסכעה יד ןיא טולב זיײיב לסיבַא טכַארבעגנײרַא ןוא לטלעוו

 לָאז יצ ,םעד ןגעו ךוסכיס רעד .ןזעוו:ץנַאניפ ןשיליוּפ ןופ ןצנַאטס

 ןײלַא רעדָא םיופס עשידיי ןופ רעיײטשילּפמעטש םעד ןבעגרעביא ןעמ

 ךָארג סָאװ ,םעד תמחמ ןרָאװעג טפרַאשרַאפ ךָאנ זיא ,ןפַאש םיא רעביא

 רעקידנריטסיקע 1764 טניז ןוש רעד ץוחַא ,זיא םישדה ענעי ןיא

 רעד ןאגרָא ץנַאניפ רערעכעה ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ,עיסימָאק-ץנַאניפ

 (=,טַאר ןקידנעטש ןופ טנעמַאטרַאּפעד-ץנַאניפ

 זַא ,טרעלקרעד טָאה לּפמעטשיריּפַאּפ ןגעוו ץעזעג-םייס סָאד ןיוש

 -גוא ךיז טעוו סָאװ (עינַאּפמָאק) אתורבח ַא ןעניפעג ךיז טעװ סע ביוא

 יד ףרַאד ,לפמעטש ןופ תוסנכה יד עדנערַא ןיא ןטלַאה וצ ןעמענרעט

 ,טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןטסטנעָאנ םעד ןדלעמ םעד ןגעוװ עיסימָאקיץנַאניפ

 ןָא ךיז טיג רעכלעוו ,קידנעס רעשטיוויול רעד ,ןישָאטָארק ןופ רעזייל

 -ָאד טעד סיוא טצונ ,ץעזעג-לּפמעטש םעד ןופ רעבעג-טקעיָארּפ םעד רַאט

 ןעמַאװצ 1775 יגנוי ןט-28 םעד ךיז טדנעװ ןוא ץעזעג ןיא טא ןקיז

 -ץנַאניֿפ רעד וצ (שטיװָאשַאילע) והילא ןב ביײל ףתוש ַא םענייז טימ

 -לּפמעטש םעד עדנערַא ןיא ייז ןבעגוצרעביא גָאלשרָאפ ןטימ עיסימָאק

 ןרַאפ ןדליג עטיור 2.000 רָאפ ןגייל ייז .םירפס עשידיי ןופ לָאצּפָא
 סלי

 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא עכלעװ ,גנוריגער עשיליוּפ יד ןסייהעג םָאה יױזַא (*

 .םייסיגנולייט םעד ךרוד ןליוּפ ןופ גנולייטעצ רעטשרע רעד ךָאנ 1778 רַאי
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 -עג ןבָאה ייז :רעטשרע רעד .םימעט ייר רעצנַאג ַא רעביא רָאי ןטשרע
 -ענמורַא טעװ םירפס עשידיי ןופ לּפמעטש ןגעוו ץעזעג סָאד זַא ,טנכער

 ףיוא זיולב לח ץעזעג סָאד זיא עלייוורעד ,עטיל ייס ,ןיורק יד ייס ןעמ

 -גַאגעגרעבירַא ןענעז טעטש ערעסערג ךס ַא :רעטיײװצ רעד .ןיורק רעד

 ןופ טנעה יד ןיא (1772) ןלױּפ ןופ גנולייטעצ רעטשרע רעד ךָאנ ןעג

 ןוָאװעג בורח טעטש ךס ַא ןענעז עניארקוא ןיא :רעטירד רעד ,םינכש יד

 "דָאװעיִאװ ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ,(=סעקַאמַאדייה עשיקַאזָאק יד ךרוד

 םימעט עלַא יד תמחמ ,ןרָאװעג טנערברַאפ טעטש ךס ַא ןענעז ןטפַאש

 עטיור 2,000 יװ םוכס ןרעכעה ַא ןגיילוצרָאפ תלוכיב טשינ ייז ןענעז

 ןטעב ,גָאלשרָאפ רעייז טימ ןייז םיכסמ טעװ עיסימָאק יד ביוא .סנדליג

 טעװ עיסימָאק יד ביוא .ףליה וצ סרעריסַאק ייווצ עיסימָאק רעד ןופ יז

 טסניד רעייז רָאפ ייז ןגייל ,עדנערַא ןגעוו גָאלשרָאפ רעייז ןעמעננָא טשינ

 ,לּפמעטש-רעכיב ןשידיי ןגעו ץעזעג סָאד ןריפסיוא םייב עטמַאַאב יו

 רַאּפשנָא ןקרַאטש ַא טַאהעג ןישָאטָארק ןופ רעזייל טָאה םתסהדןמ

 -ַאב טרָאד טרעוו גָאט ןקיבלעז םעד ךָאנ לייוו ,עיסימָאקיץנַאניפ רעד ןיא

 עיסימָאק יד .ןרעזיל טימ ןעקבייל עדנערַא יד ןבעגוצרעביא ןסָאלש

 עיצַאטיציל ַא ןרעלקרעד טעװ טייז ריא ןופ יז זַא ,רעבָא ךיז טנרָאװַאב

 ןעניפעג ךיז טעוו'ס ביוא ןוא ,ילוי ןט-21 םוצ זיב עדנערַא רעד ףיוא

 ,ןדליג עטיור 2.500 יװ עמוס ערעכעה ַא ןגיילרָאפ טעװ סָאװ רעצעמע

 וצ עידומ עיסימָאק יד טסילשַאב קיטייצכיילג .לטב ךַאמּפָא רעד טרעוו

 -ַאב יד .ןצניװָארּפ-לָאצ יד ןופ ןטנעדנעטניארעּפוס יד םעד ןגעוו ןייז

 רעװעשרַאװ א ןופ עיטנַארַאג יד ןוא טלעג ןמוזמ :ןענעז ןעגנוגניד

 ,ריקנַאב

 רעד ןיא ןענעז ילוי ןט-21 ןזיב ה"ד ,ןימרעט ןטמיטשַאב םוצ זיב
 גערפנָא ןייא זיולב ןעמוקעגניירַא עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןופ עירַאלעצנַאק
 םורַא טמענ עדנערַא רעד ןגעוו ךַאמּפָא רעד יצ ,לאומש ןב בקעי ןופ

 יד ןיא עניארקוא ןיא תוטיחש עטמירַאב קירעיורט יד ןגעוו דייר יד טייג ָאד (+*

 רערַאב יד -- םידרומ עשיליוּפ יד ןשיװצ ףמַאק םעד תעב עקידרעטייוו ןוא 1768 ןרָאי

 ןיא ןעמוקעגרַאפ טלַאמעד זיא הטיחש עטסכעלקערש יד .ןסֹור יד ןוא ןטַארעדעּפנַאק

 ןוא עטנַאג ןענַאמַאטַא יד ןעוועג ןענעז תוטיחש יד ןופ רעריפנַא יד ,ןַאמוא טָאטש רעד

 .קַאינזועלעשז
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 ןסיוועג ַא ןופ גָאלשרָאפ ַא ןוא ,עטלַא יד ךיוא יצ ,םירפס עיינ יד זיולב

 רעבָא ןענעז רעזייל ןוא עקבייל .ןדליג עטיור 2,200 ףיוא רעלהאק .ס

 עיצַאטיציל רעד ןופ גָאט ןטצעל םעד .ךַאז רעד ןופ סרוק ןיא ןעוועג

 םיא זַא ,םודנַארָאמעמ םעיינ ַא עיסימָאק רעד וצ ןיירַא עקבייל טביירש

 רעדייא ,רעמ 'ג 50 טימ ןבעג וצ טיירג זיא רע זַא ןוא ,הרוכב יד טמוק

 רעװעשרַאװ ןטמירַאב םעד ןָא רע טיג ברע ןַא רַאפ .רערעדנַא רעדעי

 | ,רעּפעט ריקנַאב

 -ָאק יד טָאה ןעקבייל ןוא רעלהַאק .ס ןופ סעטרעּפָא ייווצ יד ןשיווצ

 "יור 50 טימ ןבעגעג טָאה עקבייל תמחמ ,עטצעל יד ןבילקעגסיוא עיסימ

 עיסימָאק יד ,ןדליג עטיור 2.250 הי"ד ,רעלהאק .ס רעדייא ,רעמ ןדליג עט

 -ַאב ןוא ןעקבייל לּפמעטש םעד ןופ עדנערַא יד ןבעגוצרעביא טסילשַאב

 ןלעטשוצפיונוצ ףיוא ,יקסװעלָאבָאס ןוא יקצינוויּפ ,עטמַאַאב ייווצ טמיטש

 .ךַאמּפָא םעד ןעקבייל טימ ןביירשרעטנוא ןוא

 "וצרעביא ןרעזייל ןוא ןעקבייל ןעוועג טרעשַאב טשינ רעבָא זיא'ס

 זומלוע יד ןיא זיא אמתסמ .לּפמעטש-םירפס ןופ עדנערַא יד ןעמענ

 -ָאד יד טכַארטעגסױא טָאה רעזייל זַא ,ןבירשרַאפ ןענַאטשעג םינוילעה

 וצ ןימ םעד טימ עקַאט רשפא ןדיי עשיליוּפ יד ףיוא הרזג עיינ עקיז

 רעד םוַרָא ,ױזַא יצ ױזַא ,לּפמעטש ןקיזָאד םעד ןופ עדנערַא יד ןעמוקַאב

 סָאװ ,ףמַאק רעפרַאש ַא טרעקַאלפעגרעדנַאנופ טציא ךיז טָאה עדנערַא

 "הכולמ עטסכעה יד ןיא שינערעקרעביא עצנַאג ַא ןפורעגסױרַא שממ טָאה

 | .ןזיירק

 רימ ןזומ ,עדנערַא רעד םורַא המוחמ עצנַאג יד ןייטשרַאפ וצ ידכ

 ,ךיז ןענָאמרעד רימ יװ .ןינע ןצנַאג םעד ןופ ןסילוק יד רעטניה ןקוקנײרַא

 ןיא .רעלהַאק .ס ןעוועג עדנערַא רעד ןופ טנערוקנָאק רעטייווצ רעד זיא

 ,ןױשרַאּפ רעטלעטשעגרעטנוא ןַא ןעוועג רעלהַאק רעבָא זיא ןתמא רעד

 -טג ןיא סָאד ,רוגיפ עקיטכיוו ַא רָאג ןענַאטשעג זיא םיא רעטניה סָאװ

 -יוא טשריפ רעד ,עדָאװעיאװ רענזענג רעד יו רערעדנַא ןייק טשינ ןעוו

 עקיטַאלקטשרע ןַא טלָאמעד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקלוס טסוג

 ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיסיירּפ רעד ןופ רעגנעהנָא ןַא יו לָאר עשיטילָאּפ

 ַא יו טקנוּפ ,המשנ עטפיוקרַאפ ַא ןעוועג זיא יקסווָאקלוס טסוגיױא
 'יטכערטרעדינ עשיטילָאּפ ןייז .ןטַאנגַאמ עשיליוּפ יד ןופ לייט רעסיורג
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 .םעד ךירדירפ ןעמונעגנָא טָאה רע זַא ,טײװ ױזַא ןעגנַאגעג זיא טײק
 ןוא טַאר ַא סעּפע עסיל טָאטש ןייז ןיא ןפורוצפיונוצ גָאלשּרָאפ סנטיז1

 -עג רע זיא רעטעּפש .הכולמ רעשילוּפ רעד ןופ ןלױּפ-סיורג ןסיײרּפָא

 .רעטלעג ערעווש ייז ייב ןעמונעג טָאה ,ןסור יד טפיוקרַאפ ןעוו

 ,תואקשמ ןופ רעייטש ןופ עדנערַא יד ןטלַאהעג רע טָאה עשרַאװ ןיא

 ייל רעד ףיוא םגה ,ןדליג 280,000 רַאפ ,6209066  ענעפורעג ױזַא יד

 טציא .ןדליג 400.000 עצנַאג ןבעג טלָאװעג םעד רַאפ ןעמ טָאה עיצַאטיצ

 ןלױפַאב ןרעלהַאק רעייטש-תואקשמ ןופ רעטלַאװרַאפ םעד עקַאט רע טָאה

 קפס ןָא טָאה םייס רעד .לָאצּפָאללּפמעטש ןופ עדנערַא יד ןעמענוצרעביא

 2,000 ףיוא ןעקבייל טימ טקַארטנָאק םעד ןטלַאהרַאפ טַאהעג רעירפ ךָאנ

 יקסווָאקלוס .ןסָאלשעגּפָא יו ןעוועג טעמכ ןיוש זיא סָאװ ,ןדליג עטיור

 -גערַא רעד ןגעוו ןעימַאב טשינ רעמ ךיז טעװ עקבייל זַא ,טנכערעג טָאה

 ,עמוס-עדנערַא יד טרעכעה עקבייל זַא ,ןעזרעד רעבָא טָאה רע ןעוו .עד

 "עג עקבייל טָאה ,ךיז ןענָאמרעד רימ יו .טרעכעהעג ךיוא יז רע טָאה

 תעב ,ןדליג עטיור 2.250 ןבעגעג טָאה רע .ןדליג עטיור 50 קנַאד ַא טגיז

 ,ןדליג עטיור 2,200 טגיילעגרָאפ טָאה רעלהַאק

 ,העד עסיורג ַא טַאהעג טָאה יקסווָאקלוס ווו ,טָאר רעקידנעטש ועד

 "נָא עדנערַא יד ןעקבייל ןבעגרעביא ןכָאנ גָאט ןטייווצ םעד ךיילג טָאה

 טמענ טסוגיױא ןט-1 םעד .עיסימָאקיץנַאניפ רעד טימ ףמַאק םעד ןביוהעג

 סָאד תמחמ ,קיטליג טשינ זיא ךַאמּפָא-עדנערַא רעד זַא ,סולשַאב ַא ןָא וע

 סָאװ אתורבח ַא ןעניפעג ךיז טעוו'ס ביוא, זַא ,שוריפב טגָאז ץעזעג-םייס

 רַאפ ןרעװ טכַארבעג גָאלשרָאפ רעד ףרַאד ,עדנערַא יד ןעמענרעביא ליוו

 "עג ןכב טָאה עיסימָאקיץנַאניפ יד .םייס ןופ גנוציז רעטסטנעַאנ רעד

 ."ץעזעג ןופ חסונ ןשוריפב םעד ןגעק טלדנַאה

 ןרָאט ןדיי יד זַא ,זיא טָאר ןקידנעטש ןופ ףרווװרָאפ רעטייווצ רעד |

 המכ טניז תוסנכה עכעלטנפע ןטלַאװרַאפ ןוא עדנערַא ןיא ןטלַאה טשינ

 -עג יװ טשינ טָאה עיסימָאק יד זַא ,זיא ףרווורָאפ רעטצעל רעד .,ןרָאי

 .עיצַאטיציל יד טריפעגכרודַא קירעה

 "יוא ןט-4 םעד ה"ד ,רעטעּפש געט 4 טימ טָאה עיסימָאקי-ץנַאניפ יד

 יז טקירד לכ"םדוק .תוכירַאב ןפרווורָאפ עלַא יד ףיוא טרעפטנעעג ,טסוג

 טציא טשרע ךיז טפור טָאר רעקידנעטש רעד סָאװרַאפ ,שודיח ריא סיוא
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 טָאה עיסימָאק יד .ןבעגעגרעביא ןרָאװעג ןיוש זיא עדנערַא יד תעב ,ּפָא

 טייצ ןעוועג טלָאמעד זיא -- ילוי ןט-1 םעד ךָאנ טָאר םעד טריטרָאּפַאר

 -ךַאפ ץעזעג-םייס סָאד זַא ,ףרווורָאפ ןטשרע םעד ךייש סָאװ .ןריגַאער וצ

 ןטסטנעָאנ ןכרוד ןרעוו טקיטעטשַאב לָאז ךַאמּפָא-עדנערַא רעד ,טגנַאל

 ,םירפס עשידיי יד וצ טשינ ךייש זיא סָאד זַא ,עיסימָאק יד טלַאה ,םייס

 טשינג טָאה ץעזעג סָאד יו ױזַא ,לּפמעטשיריּפַאּפ םעד וצ זיולב טרעיינ

 עיסימָאק יד טָאה ,הסנכה עקיזָאד יד ןטלַאװרַאפ וצ ױזַא יו ,טמיטשַאב

 ,ןטסקיסַאּפ םעד רַאפ עדנערַא ןופ ןפוא םעד ןטלַאהעג

 -טנפע עדנערַא ןיא ןטלַאה וצ ןדיי יד טרעוװרַאפ סָאװ ,ץעזעג סָאד

 לייוו ,עיסימָאק-ץנַאניפ יד טהנעט -- לח טשינ ָאד זיא ,ןלָאצּפָא עכעל

 ץעזעג םעד רַאפ רעירפ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ץעזעג ץנעי זיא תישאר

 ןלָאז ןדיי זַא ,ץעזעג םענעי ןופ הנווכ יד ןיא תינשהו ,לּפמעטש ןגעוו

 ץנַאג ,ןטסירק יד ןפדור ןלָאצּפָא עכעלטנפע ןופ סרָאטַאדנערַא יו טשינ

 ןטלַאה וצ ןדיי טָאברַאפ ַא זַא .ןָא עיסימָאק-ץנַאניפ יד טזייוו קיטכיר

 ןעװעג קיטליג טשינ לָאמניײק זןיא ןרעיטש ע ש י ד ײ  עדנערַא ןיא

 רעשידיי רעד טָאה 1764 רָאי ןזיב זַא ,ףיורעד ךיז טפוררַאפ עיסימָאק יד

 ןדיי קידנבעגרעביא .עדנערַא ןיא טלעגיּפָאק עשידיי סָאד ןטלַאהעג םייס

 טנכערעג עיסימָאק יד ךיז טָאה ,לּפמעטש-םירפס םעד ןופ עדנערַא יד

 םירפס יד יװ ,ןסיוו ןטסעב םוצ ןלעוװ סרָאטַאדנערַא עשידיי זַא ,טימרעד

 ,ןטלַאהַאב ןרעוו

 ,עיצַאטיציל יד טריפעגכרוד טכעלש טָאה יז זַא ,ףרווורָאפ םעד ךיוא

 םוטפ 014616011 ּפיצנירּפ רעד .קיטכיר טינ רַאפ עיסימָאקיץנַאניפ יד טלַאה
 ןיא טדנעװעגנָא טרעװ (עדנערַא יד ןעמוקַאב לָאז רעמ טיג סָאװ רעד)

 -רַאװ יד ןעוועג עידומ רעטיימורט ַא ךרוד טָאה עיסימָאק יד .,דנַאלסיױא

 ןיא :רעמ ךָאנ .לּפמעטש-םירפס ןופ עדנערַא רעד ןגעוו ןדיי רעוועש

 רעמ רָאפ טשינ טגייל ןעמ זַא ,ןעזעג טָאה עיסימָאק יד ןעוו ,גָאט ןטצעל

 טנװָא ןזיב ןימרעט םעד טרעגנעלרַאפ יז טָאה ןדליג עטיור 2,150 יװ

 זיב ןעגנַאגרעד זיא עמוס-עדנערַא יד זַא ,טכיירגרעד שיטקַאפ טָאה ןוא

 ,ןדליג 'ר 0

 ךַאמּפָא רעד .סנייז טריפעגסיוא רעבָא טָאה טָאר רעקידנעטש רעד

 ,קיטליג טשינ רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ןרעזייל ןוא ןעקבייל טימ
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 טגייל טסוגיוא ןט-10 םעד .עיצַאטיציל עיינ ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס

 עטיור 2.500 יקציבשזרעישזד ןָאמיש עדָאװעיָאװ רעצישטנעל רעד רָאפ

 רעד רָאפ סעּפע טגייל רע ךיוא .ּפָא טשינ ךיוא טייטש עקבייל .ןדליג

 סָאד לײװ ,ךַאמּפָא םעד ןסילש םיא טימ לָאז ןעמ ,טעב ןוא עיסימָאק

 "יא טריטיציל ןיקציבשזרעישזד .טלעג ךס ַא םיא טסָאק עשרַאװ ןיא ןציז

 -יור 2,650 ןלָאצ ליו רע ,רעטערטרַאפ סיקסווָאקלוס ,רעלהַאק ,ס רעב

 רעטעּפש געט ייווצ ןיא .רעמ ןדליג עטיור 150 טימ ה"ד ,ןדליג עט

 רעבָא ,ןדליג 'ר 2.200 ףיוא עמוס רערעכעה ַא ףיוא םיכסמ ןיוש רע זיא

 טגייל רעכלעוו ,יקסווָאלװַאּפ סקילעפ רעסיוועג ַא רעביא ייז טריטיציל'ס

 ,ןדליג 'ר 50 ךָאנ וצ

 .זיא לּפמעטש-םירפס ןשידיי ןופ עדנערַא רעד טימ ליּפש עצנַאג יד

 ןוא עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןופ תומא 'ד יד ןיא ןקעטש ןבילבעג טשינ

 -בייל ןופ גנובערטש יד ,יקסווָאקלוס ןופ סעגירטניא יד .טָאר ןקידנעטש

 -עג טשינ זיא עדנערַא יד ןעמוקַאב וצ ןישָאטָארק ןופ ןרעזייל ןוא ןעק

 סירג ןפורעגסױרַא טָאה ךַאז יד .םלוע ןשידיי ןרַאפ ןליױהרַאפ ןבילב

 | ,דנַאל ןיא ןעזפיוא

 ןעקביײל ןוא ןרעזייל טנעקעג טוג אמתסמ טָאה עסַאמ עשידיי יד

 -ארומ יד ןורכז ןיא שירפ ןעוועג ךָאנ זיא סע ,םישעמ ענייש ערעייז ןופ

 ןגעלפ םיפיקת עשילהק יד סָאװ ,יירעדניש-טיוה ןוא עיצַאטַאולּפסקע עקיד

 יד ןלייטרעדנַאנופ ןגעלפ טלעגיּפָאק סָאד ןעו ,ןטייצ יד ןיא ןדנעװנָא

 -ּפֶא ןכָאנ ןיוש ,טלָאמעד ךָאנ ,סנקירעביא .ןענַאגרָא עמָאנָאטױא עשידיי

 טוג ץנַאג עסַאמ עשידיי יד טָאה ,1764 רָאי ןיא םייס ןשידיי םעד ןפַאש

 עשידיי יד ןעװעבַארַאב טגעלפ רעכלעו ,להק ןופ שטייב יד טליפעג

 דיירסיוא ןרעטנוא ,לשמל ,יװ ,םיצורית ענעדיײשרַאפ רעטנוא טפַאשמערָא

 ,המודכו תובוח-הליהק עטלַא יד ןלָאצ ןופ

 -רעד זיא סע תעב ,םלוע ןשידיי םעד ןעמונעגמורַא טָאה רעטיצ ַא

 "יא טרעװ לּפמעטשיםירפס רעשידיי רעד זַא ,העידי יד םיא וצ ןעגנַאג

 .םלוע םייב אמתסמ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ייווצ וצ עדנערַא ןיא ןבעגעגרעב

 יד ןטישרַאפ ןעמונעג טָאה ןעמ .טַאהעג טשינ םש ןטוג קירעביא ןייק

 םעד לָאז יז זַא ,תושקב ןוא סמודנַארָאמעמ טימ עיסימָאקיץנַאניפ

 לָאז ןײלַא עיסימָאק יד זַא רָאנ ,עדנערַא ןיא ןבעגרעביא טשינ לּפמעטש
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 ,המודכו םיסנרּפ לייט ,םינבר ,תוליהק ןָא ןביג תושקב יד ,ןטלַאװרַאפ םיא

 ןבירשעגרעטנוא ,םודנַארָאמעמ סָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 -ידיי יד רַאפ ארומ יד טקירדעגסיוא טרעוװ טרָאד ,"קלָאפ ןשידיי , ןכרוד

 ןביירש --- רעווש רעייז זדנוא רַאפ זיא'ס, .סרָאטַאדנערַא-לּפמעטש עש

 רימ ןלָאז (להק ןופ אמתסמ) תופידר ןוא תושיגנ יילרעלכ יד ייב --- ייז

 ערעזדנוא ןופ ןסינעג ןליוו סָאװ ,רעדירב ערעזדנוא ןופ ןברק ַא ןלַאפ ךָאנ

 (*,"ןדנוא ןעמוק עכלעוו ,ןטייקיליײה

 סָאװ ,ןגָאלשרָאפ עכלעזַא ןכַאמ וצ טיירג זיא "קלָאפ עשידיי סָאד,

 סָאװ ,עיסימָאק רעד ןופ תוסנכה יד ןרענימרַאפ טשינ רָאה ַא ףיוא ןלָאז

 -נערַא יד ךיז ףיוא ייז ןעמענ תישאר .םירפס עשידיי יד ןופ ןגירק ןָאק יז

 יד ןופ ןלָאצ וצ ןעוועג טיירג ןענעז סרָאטַאדנערַא יד עכלעוו ,עמוס-עד

 ףיוא ןגײלוצפיורַא עמוס עקיזָאד יד ןריטקעיָארּפ ייז .םירפס עשידנעלניא

 ךייש סָאװ .ּפָאק ןשידיי ןדעי ףיוא לענָאיצרָאּפָארּפ ןלױּפ ןֹופ ןדיי עלַא

 -רַאפ יז רעביא לָאז ,דנַאלסיױא ןופ םירפס עטכַארבעגנײרַא יד רעדיוו

 ,אפוג עיסימָאק יד ןטלַאװ

 ןבָאה טָאר ןקידנעטש םעד דצמ ןפרווורָאפ ןוא ןשינערעטש יד ךָאנ

 ייב גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג םינבר ןוא תוליהק יד ןופ סמודנַארָאמעמ יד

 -ַאב 1775 רעבָאטקָא ןט-5 ןופ גנוציז רעד ףיוא .עיסימָאקיץנַאניפ ועד

 -.םירפס ןשידיי םעד רעביא ןטלַאװרַאפ וצ ןײלַא עיסימָאק יד טסילש

 יד (1 :םימעט יירד טימ יז טריוויטָאמ הטלחה עקיזָאד יד .לּפמעטש

 יד (2 ,םיסנרּפ ןוא םינבר ,תוליהק יד ןופ סמודנַארָאמעמ ןוא תושקנ

 ןבָאה רדסכ יז טעוװ ,לּפמעטש םעד ןרידנערַא ןלעו ןדיי ביוא זַא ,ארומ
 יאיר וע ריר

 -בול ןופ בר ַא ,לואש :ןבירשעגרעטנוא ןבָאה "קלָאפ ןשידיי, ןופ חשקב יד (*

 סרדוד לווייז ,ןישטנעכ ןופ שטיװַאקנַאד םהרבא ,קסרָאבדעשּפ ןופ בר ַא ,עטנ ,ןיל

 לאומש ,לָאּפצעינַאק ןופ קעוועל ,אננעש ןֹופ שטיװַאמָאלש ןמלק ,ווַאלסידיִאװ ןופ

 |ב קיזייא ,וָאקירטעּפ ןופ קעװעל ,וָאטרַאבול ןופ שטיװַאשונַאי לאומש ,קסַאל ןופ

 ןופ עטנ ,ץינבָאטס ןופ והילא ,שוקלֶא ןופ שטיװַאניבַאר ַאקשרעה ,קערַאשז ןופ ןתנ

 -יזדַאר ןופ רשא ,ץיליּפ ןופ השמ ,ץיװָאלדיש ןופ קעוועל ,עלַאיב ןֹופ המלש ,וועשטניּפ

 -על ןופ קעוועל ,טָאטשייג ןופ לקסַאח ,קצינוק ןופ קעסָאי ,עכסישּפ ןופ םהרבא ,ןיס

 ,המלש ,רָארגעשיװ ןופ קעוועל ,םישטָארקַאז ןופ לאירבנ ,ענשטָאּפָא ןופ בקעי ,וָאל
 ,הָאניטנַאטסנַאק ןופ והילא ,טּפַא ןופ דוד ,ץענעמערק ןופ בייל ,וָאלרַאט ןופ בד ַא

 .וָאקַאר ןופ לווייפ ,שטיטַאימעס ןופ קעוועל
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 "רעד וצ ןליוו רעד (2 ןוא ,ייז ףיוא סעגָאלקנָא ןוא תומוערת טימ ןָאט וצ

 ,לּפמעטש-םירפס ןשידיי ןופ תוסנכה יד ןייז ןענעק סיורג יװ ,ךיז ןסיוו

 -רַאפ וצ ןײלַא ןסָאלשַאב ןיוש טָאה עיסימָאק-ץנַאניפ יד ןעוו טציא

 עיינ ַא ןָא ךיז טבייה ,לּפמעטש-םירפס ןופ עדנערַא רעד רעביא ןטלַאװ

 טַאהעג ליפ ױזַא רעירפ טָאה רעכלעוו ,טָאר רעקידנעטש רעד ,הרדס

 ,לּפמעטש-םירפס ןופ עדנערַא רעד עגונב עיסימָאק רעד ןפרָאװעגרָאפ

 ה"ד ,רעבָאטקָא ןט-6 םעד טריטַאד ווירב ַא ןיא .תונעט עיינ טציא טָאה

 -געטש רעד ךיז טכַאמ ,עיסימָאקיץנַאניפ רעד ןופ סולשַאב ןכָאנ גָאט ַא

 טשינ טסוגױא ןט-1 ןופ ווירב ןייז טימ טָאה רֶע .עדי-אלכ טָאר רעקיד

 עדנערַא ןיא ןבעגסױרַא ןופ עיסימָאק יד ןטלַאהוצּפָא הלילח טניימעג

 טשינ ןלָאז ןדיי זַא ,ןירעד ןעגנַאגעג רָאנ זיא םיא .לּפמעטש-םירפס םעד

 רָאפ ןיוש טגייל ןעמ זַא רעבָא טציא .עדנערַא רעד וצ ןזָאלעגוצ ןרעוו

 -נעטש רעד טלַאה ,ןדליג 'ר 4.000 טעמכ טרעיינ ,ןדליג 'ר 2.500 טשינ

 ע6/ ץוט5 עיצַאטיציל עינ ַא ןרעלקרעד ףרַאד ןעמ זַא ,טָאר רעקיד
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 טשינ רעמ ןיוש ןסָאלשַאב ןעמ טָאה רעטנָאלּפ םעיינ םעד תמחמ |

 עדייב ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיוא ךיז ןעמוקפיונוצ רָאנ ,ןרידנָאּפסערָאק וצ

 רעדָא עדנערַא :ןינע םעד ןגעוו ןסילשַאב קיטליגטצעל לָאז עכלעוו ,םידדצ

 ,טכַאמ רעד ךרוד לּפמעטש-םירפס ןשידיי ןופ עיצַארטסינימדַא עטקעריד

 זיא עיסימָאקיץנַאניפ רעד טימ טָאר ןקידנעטש ןופ ץנערעפנָאק יד

 טיירג טעװ רעצעמע ביוא זַא ,ןסָאלשַאב ןוא ןעמוקעגפיונוצ עקַאט ךיז

 ןסַאלשעג םיא טימ לָאז ,טלעג-עדנערַא ןדליג עטיור 0 ןבעג וצ ןייז

 יד ןטלַאװרַאפ לּפמעטש-םירפס םעד לָאז טשינ ביוא ,ךַאמּפָא ןַא ןרעוו

 ,אפוג עיסימָאק

 -עג רעד ןופ גָאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא טָאה עיסימָאק-ץנַאניפ יד

 טָאה יז ,לּפמעטש-םירפס םעד ןרידנערַא ןגעוו ץנערעפנָאק רעמַאזניימ

 קיטייצכיילג ,ןדליג עטיור 7.000 ףיוא טלעג-עדנערַא סָאד טקיטעטשַאג

 ןרָאט טשינ ןלעװ סרָאטַאדנערַא עקיטפנוקוצ יד זַא ,ךיז טנרָאװַאב רעבָא

 | .ןדיי יד ןהלוועַאב

 :עיעגטעװ עטלַא סָאד ןבױהעגנָא יינסָאדנופ ךיז טָאה טציא

 רעד ,ןױליג 'ר 5,000 ןבעג ליוו עקבייל .יקסווָאקלוס טשריפ --- עקבייל
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 --- ןדליג 'ר 6.000 ןיוש טיג רע ,רעבירַא רעבָא טגָאי יקסווָאקלוס טשריפ

 זַא ,ןטועגנייא ןבָאװ םידדצ טעקידנפמעק יד ,ןבילבעג ןייטש זיא םעד ייג

 רעבָא ױזַא .ןעניול טשינ עדנערַא יד ןיוש ךיז טעװ עמוס רערעכעה ַא ייב

 ערעכעה א ןבעג ןלעװ לָאז סָאװ ,ןענופעג טשינ רענייק ךיז טָאה'ס יװ

 "רעד טשיג זיא ןדליג עטיור 7.000 עמוס עטמיטשַאב יד ןוא ,עמוס

 יד ןעמענוצרעביא ןסָאלשַאב עיסימָאק-ץנַאניּפ יד טָאה ,ןרָאװעג טכייוג

 ,טנעה ענעגייא עריא ןיא לּפמעטש םירפס ןשידיי ןופ עיצַארטסינימיַא

 טָאה עיסימָאקיץנַאניפ יד ןוא טפַארק ןיא ןיירַא זיא סולשַאב רעד

 -טלעג רעד .לּפמעטש-םירפס ןשידיי ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןעמונעגרעביא

 ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש טנעקעג טשינ רעבָא טָאה טשריפ רעקיטשרָאד -

 -עּפש רָאי טכַא ,ליומ ןופ ןסטיב ןטעפ ַאזַא ןסירעגסױרַא םיא טָאה ןעמ זַא

 -םיימ ַא ףיוא .עדנערַא עקיזָאד יד ןגעלעג ןעניז ןיא ךָאנ םיא זיא רעט
 -לףיי ןופ לּפמעטש םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ רע טָאה גנוציז

 ןענַאזרעּפ ענלצנייא רעדָא אתורבח ַא עדנערַא ןיא ןבעגּפָא םירפס עש

 ,טעטש ערעדנוזַאב ןיא

 לפמעטש-םידפס ןשידיי ןגעוו ןעגנונעדרָארַאּפ יד
 1776 רָאי ןיא

 -.טצעל טשינ טָאה עיסימָאקיץנַאניפ יד ןענַאװ זיב ,1775 ףוס ןזיב

 ןשידיי ןופ עיצַארטסינימדַא יד רעביא טמענ יז זַא ,ןסָאלשַאב קיטליג

 "רעד דנַאל ןיא םירפס עשידיי ןעלּפמעטש סָאד זיא ,לּפמעטש"-םירפס

 ,רעכיב עשידנעלסיוא ןעלּפמעטש סָאד זיא ןגעקַא .ןעגנעה ןבילבעג לייוו

 ןפיוא ןרָאװעג טײנַאב רעדיוו ,דנַאל ןיא טריפעגניירַא טָאה ןעמ עכלעוו

 ,טסוגיױא ןט-16 םעד טריטַאד ,גנונעדרָארַאפ ַא ןופ דוסי

 יד ןעלּפמעטש םוצ שיגרענע עיסימָאק יד ךיז טמענ 1776 רָאי ןיא
 טלַא יד 29/2 םעד טלעפַאב עיסימָאק יד .דנַאל ןיא םירפס עשידיי

 ןענַאזרעּפ עשידיי ןופ גנולייצ יד טריפעגכרודַא ןבָאה סָאװ ,עטמַאַאב
 םינבר יד ןוא תוליהק יד ןייז עידומ ךיילג ןלָאז ייז ,טלעגיּפָאק ןבילוצ
 -םמעטשוצּפָא ידכ ,רעטרע יד ףיוא ןעמוקּפָארַא ןלעוו ייז ןעוו ,גָאט ןגעוו
 ץלַא ןייז בייחמ םרח ַא רעטנוא ןפרָאד םינבר יד .םירפס עשידיי יד ןעל
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 םירפס ערעייז ןעגנערב וצ ןימ ןופ ןוא רעטלע ןופ דישרעטנוא ןָא ןדיי

 .םוצ רעטרע יד ףיוא ןעמוקעגּפָארַא ,רעדיו עטמַאַאב יד .ןעלּפמעטשוצּפָא

 הזב םיסנרּפ 2 ןוא בר ןופ העובש ַא ןעמענּפָא ןפרַאד ,גָאט ןטמיטשַאב

 עיגילער רעשידיי רעד טיול םרח ַא רעטנוא ןעמעלַא ןבָאה רימ,, :ןושלה

 -עמע זַא ,טשינ ןסייוו רימ ןוא םירפס ערעייז ןעגנערב וצ ןעוועג בייחמ

 ביוחמ עטמַאַאב יד ןענעז העובש רעד ךָאנ ."םירפס ןטלַאהַאב טָאה רעצ

 ךיוא ןוא ,תוחול ןוא םירפס עטכַארבעג יד ןופ המישר ַא ןלעטשוצפיונוצ

 -ּפִא ייז ןפרַאד ךָאנרעד .םירפס יד ןופ רעמיטנגייא יד ןופ ןעמענ יד

 ,םירפס עטכַארבעג עלַא ןעלּפמעטש

 -יפ עלַא טלעּפַאב גנונעדרָארַאפ רעד ןופ ףַארגַארַאּפ רעטצעל רעד

 עשידיי עטלּפמעטשעג-טשינ ןכוזכָאנ םוטעמוא ןלָאז ייז ,עטמַאַאב-ץנַאנ

 ןעוו לַאפ ןיא ,עיסימָאק רעד ןייז עידומ םעד ןגעוו ןוא תוחול ןוא םירפס

 ,םיסנרּפ 2 יד ןוא בר רעד ןעמוקַאב ,םירפס עטלּפמעטשעג:טינ ןעניפעג ייז

 וצ ןלָאצ ןזומ יז :ןפָארטש עברַאה ,העובש ַא ןבעגעגּפָא ןבָאה עכלעוו

 ,טמַא-סנרּפ םעד ןוא תונברה-אסכ סָאד ןרילרַאפ ןוא סענווירג 0

 עיינ ןגעוו גנונעדרָארַאפ ַא סױרַא עיסימָאק יד טיג יַאמ שדוח ןיא

 1775 רָאי ןופ ךָאנ לַאסרעװינוא ןטשרע ןיא .רעכיב עטכַארבעגניײרַא

 -עג טָאה ןעמ וװ ,ןרעמַאקילָאצ 16 טנכערעגסיוא ןעוועג ןענעז (3/6)

 ןעזעגנייא עיסימָאק יד טָאה טציא .םירפס עיינ יד ןעלּפמעטשּפָא טנעק

 רעבירעד .ןיז םוש ןייק טשינ טָאה ןרעמַאק לָאצ יד ןצענערגַאב סָאד זַא

 וצ ,ריּפַאּפ ףיוא עטקורדעגּפָא ,ןעלּפמעטש ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז

 .ןרעמַאק-לָאצ עלַא

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעכלעוו ,ןימרעט ןקידעכָאוװ-סקעז םעד ןיא

 ,דנַאל ןיא םירפס עשידיי יד ןעלּפמעטשוצּפָא ףיוא עיסימָאק רעד ךרוד

 "ישר יד .םירפס עשידיי ןופ גנולייצ יד ןרָאװעג טריפעגכרודַא עקַאט זיא

 "עז םירפס לָאצ יד ךיוא יו רעמיטנגייא-םירפס יד ןופ ןעמענ טימ תומ

 עכלעו ,ןטנעדנעטניא-רעּפוסילָאצ יד וצ ןרָאװעג טקישעגרעבירַא ןענ

 ,לּפמעטשריּפַאּפ ןופ עיצנעגער ג"א רעד וצ טקישענּפָא רעטייוו סע ןבָאה

 רעביא ןטלַאװרַאפ סָאד ןגעלעג ןָא טלָאמעד ןופ זיא טנעה עריא ןיא סָאװ

 ןוא ןרַאדנעלַאק ,םירפס ןופ לּפמעטש ,לּפמעטשיריּפַאּפ ןופ םינינע עלַא

 ,ןטרָאק
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 "רעווינוא םעיינ ַא סױרַא עיסימָאק יד טקיש רעבמעטּפעס ביײהנָא

 עיסימָאק יד .ןעלּפמעטש-םירפס יד ןופ ןלָאצּפָא יד ןגעוו לָאמ סָאד ,לַאס

 1 וצ ןענָאמנייא ךיילג ןלָאז ייז ,םיסנרּפ ןוא םינבר עלַא ףיוא טרעדָאפ

 רעדעי וװ ,טרָא םעד ףיוא ןלָאצניײא ןוא רפס ַא ןופ ןשָארג םענרעבליז

 ןומ לָאצּפָא רעד .טלעג-ּפָאק סָאד ןלָאצ וצ בייוחמ זיא בושי רעדָא להק

 -מעטּפעס רעד טימ ןשמַאזוצ רעבָאטקָא ןט:15 ןזיב ןרעו טרילוגער

 ,טלעגיּפָאק ןופ עטַאר-רעב

 ענעי רַאפ תונתמ-טלעג טמיטשַאב עיסימָאק יד טָאה קיטייצכיילג

 .םירפס עשידיי ןופ גנולייצ יד טריפעגכרודַא ןבָאה עכלעוו ,עטמַאַאב

 -יטשַאב םייב טנכערעג ךיז טָאה עיסימָאק יד ּפיצנירּפ ַא רַאפ סָאװ טימ

 -עגנָא טָאה יז זַא ,תועמשמ .טסוװַאב טשינ זדנוא זיא ,תונתמ יד ןעמ

 ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןעגנולייצ יד ייב סָאװ ּפיצנירּפ ןבלעז םעד טדנעוו

 -נייא ןדליג ַא ןופ עטמַאַאב יד ןבעג ןעמ טגעלפ טלָאמעד סָאװ ,טלעגּפָאק

 עטמַאַאב יד ןבָאה לכה-ךסב .ןשָארג םענעשעמ ןייא ןרעייטש עטנָאמעג

 טימ ןדליג 2.405 ןעמוקַאב רעשיניארקוא רעד ץוחַא ןצניוװָארּפ עלַא ןופ

 -ןקַאב ןבָאה ץניװָארּפ רעשיניארקוא רעד ןופ עטמַאַאב יד ;ןשָארג 1

 ַא טעמכ ה"ד .ןשָארג 11 טימ ןדליג 4,257 ןעמַאזוצ ,ןדליג 1.852 ןעמ

 ןיא ןריפכרודַא רַאפ ןעמוקַאב ןבָאה עטמַאַאב יד סָאװ ,ןופרעד לטרעפ

 סָאװ ו ,טלעגיּפָאק ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןדיי ןופ גנולייצ יד 1778 רָאי

 ,ןדליג 17.181 ןּפָארטַאב טלָאמעד טָאה

 עכיוה ץנַאג ללכ-ךרדב ןעמוקַאב ןבָאה עניארקוא ןופ עטמַאַאב יד

 -ַאב טָאה'ס עכלעוו ,ןדליג 400 רעביא זיב 109 ןופ --- ןעגנולָאצסיױא

 יקצעדרַאה ,ץניװָארּפ רעניארקוא רעד ןופ רָאזיװער-לַארענעג רעד ןעמוק

 "ירעדינ ןעוועג *תונתמ, יד ןענעז ןצניװָארּפ ערעדנַא ןיא ,(ןדליג 441)

 טַאהעג ןבָאה ייווצ זיולב ,ןטמַאַאב ַא רַאפ ןדליג 60 וצ בור סָאד ,עק

 -סיורג רעד ןופ טנַארטסיגער-רטנָאק רעד ,יקצינרַאמ :ןדליג 200 רעביא

 "ער רעד ,יקסנישטרָאג ןוא ןשָארג 414 ןדליג 210 ,ץניװָארּפ רעשיליופ

 ,ןשָארג 512 ןדליג 244 .,ןישנָאבז רעמַאק רעד ןופ רָאזיוװ

 עטמַאַאב יד ןבָאה םירפס עשידיי ןופ גנולייצ יד ןריפכרודַא םייב

 יד ןיא לייו ,ןטייקירעװש םוש ןייק ףיוא ןפָארטעגנָא טשינ תועמשמ

 ,םעד ןגעוו טשינרָאג רימ ןענעייל ןטקַא
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 .עיסימָאק רעד ןיא ןעמוקעגניײרַא ןענעז ןגערפנָא עטלייצעג זיולב

 ןגעװ טגערפעגנָא ךיז טָאה יקסניבורטס רָאזיװער רעשילױוּפ-סיורג רעד

 ,הליהק םוש ןייק וצ טשינ ןרעהעג עכלעוו ,םירחוס םתס ןוא ןרַאדנערַא יד

 ץניװָארּפ רעשיליוּפ-סיורג רעד ןופ טנעדנעטניא-רעּפוס רעד טָאה ףיורעד

 -כרודַא ןוא ןעמענ ערעייז ךיוא ןביירשוצפיונוצ גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקאב

 יד ןענעז תומישר עקיזָאד יד .םירפס עשידיי ןופ גנולייצ יד ייז ייב ןריפ

 .ריּפַאּפ ןופ ץנעגער רעד וצ ןקישוצרעביא בייוחמ ןעוועג עטמַאַאב

 | | ,לּפמעטש

 -ַאוצ ןיא .עסיל ןופ ןדיי יד טימ ןעוועג ךיוא זיא אישק עברַאה ַא |

 רָאי ןופ םייס רעד טָאה עסיל טָאטש רעד ןופ הפרש רעד טימ גנַאהנעמ

 יד ןה ןטסירק יד ןה ןרעװ םיא טױל סָאװ ,ץעזעג ַא ןעמונעגנָא 5

 -סױרַא טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקלוס .ןרעייטש ינימ עלַא ןופ טײרפַאב ןדיי

 רעניוװנייא יד ןופ לרוג ןטימ גנוריסערעטניארַאפ עקרַאטש ַא ןזיוועג

 רעד וצ םודנַארָאמעמ ַא ןיא רעבירעד טָאה ,ןטסירק ןוא ןדיי ,עסיל ןופ

 רעסיל יד לָאז ןעמ ,טגנַאלרַאפ ,23/11 םעד טריטַאד ,עיסימָאק-ץנַאניפ

 | ,לּפמעטש"-םירפס ןופ ןעיײרּפַאב ןדיי

 סיקסווָאקלס טימ ןעוועג םיכסמ טשינ טָאה עיסימָאק-ץנַאניפ יד

 -ַאב ןקידרעירפ ריא יז טקיטעטשַאב רעפטנע ריא ןיא .טקנוּפדנַאטש
 "רעד תישאר לּפמעטש-םירפס םעד ןדיי רעסיל יד ייב ןעמענ וצ סולש

 ןַא רָאנ ,רעכעלרעי ןייק טשינ זיא רעייטש רעקיזָאד רעד לייוו ,'וַאּפ
 יד לייוו ,םייוניש ןכַאמ וצ טעּפש וצ זיא סנטייווצ ןוא ,רעקילָאמניײא

 םִיא זיא אליממ ,טעשזדוב-םייס ןיא ןיירַא ןיוש זיא עסיל ןופ הסנכה

 | | .ןכַאמ וצ לטב ךעלגעממוא טציא

 ןדירפוצ טשינ קרַאטש -- ךיז טײטשרַאפ --- ןענעז ןדיי רעסיל יד
 זיולב טשינ ןעגנַאגעג ייז זיא אמתסמ .ןיד-קסּפ ןקיזָאד םעד טימ ?עװעג
 יז זַא ,ּפיצנירּפ ןקיטכיוו רעייז ייז רַאפ םעד ןיא יו ,רעטלעג יד ןיא
 טדנעוועג ךיז ייז ןבָאה עקַאט רעבירעד .ןרעייטש עלַא ןופ יירפ ןענעז
 רעכלעוו ,טאר ןקידנעטש םוצ :ץנַאטסניא רעטסכעה רעד וצ םעד ןגעיו
 .עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןופ הטלחה יד טקיטעטשַאב רעבָא טָאה

 1776 רָאי ןופ עיסימָאקי-ץנַאניפ רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ יד ןופ
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,טעטש .יד ןגעוו הטלחה יד ןרעוו טנָאמרעד ךָאנ ףרַאד
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 ןלױּפ ןוא ךיירטסע ןשיװצ ךַאמּפָא-עיצַאקרַאמעד םעד ןופ דוסי ןפיוא

 רעשיליוּפ רעד וצ טרעקעגמוא ןלױוּפ ןופ גנולייטעצ רעטשרע רעד ךָאנ

 יד ןלױפַאב עיסימָאק יד טָאה 6/11 ןופ עיציזָאּפסיד ַא ןיא ,הכולמ

 -יצ רעד וצ ןטערטוצוצ ךיילג ץניווָארּפ רעשיסייר רעד ןופ עטמַאַאב

 טמיטשַאב ךיוא זיא עבלעז סָאד ,םירפס ערעייז ןופ ןוא ןדיי יד ןופ גנול

 רעשיקסיָאמַאז ג"ַא רעד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,טעטש יד ןגעוו ןרָאװעג

 ,ןלױּפ וצ ןרָאװעג טרעקעגמוא טציא ןענעז עכלעוו ,עיצַאנידרָא



 ריּפנירַא ןרַאפ ןעגנוצענערנַאנ

 םירפפ עשידיי ןופ

 -לּפמעטש ַא ןגעו ץעזעג ַא טריטסיזקע ןלױּפ ןיא טָאה 1775 טניז

 ןלױּפ ןיא עטקורדעג יד ייס ,םירפס עלַא ,םירפס עשידיי רַאפ לָאצּפָא

 ןרעו טלּפמעטשעגּפָא טזומעג ןבָאה ,דנַאלסיױא ןופ עטריפעגניײרַא יד ייס

 -ליִז ןייא ןרעוו ןגָארטעגנײרַא טזומעג טָאה סע ןוא ,ןרעמַאק-לָאצ יד ןיא

 ןענעז 1780 ןוא 1776 ןרָאי יד ןיא ,רפס ןכעלטיא רַאפ ןשָארג רענרעב

 ידכ ,דנַאל ןיא םירפס עשידיי יד ןופ ןעגנולייצ ןרָאװעג טריפעגכרודַא

 טָא ןריפכרודַא ןכָאנ .טיהעגּפָא טרעוו ץעזעג-לּפמעטש רעד יצ ,ןרידיווער

 טלָאמעד ךיז טָאה ױזַא) עיסימָאק-ץנַאניפ עשיליוּפ יד טָאה ןעגנולייצ יד

 "ונעג עיגרענע רעדנוזַאב ַא טימ ךיז (םוירעטסינימיץנַאניפ סָאד ןפורעג

 "סיוא ןופ םירפס עשידיי ןופ ריפניירַא םעד ןצענערגַאב רַאפ ןגרָאז ןעמ

 ןיא ןפַאש וצ ןוװרּפ עקידנטײדַאב טכַאמעג ןרעוו קיטייצכיילג ,דנַאל

 יידיי ןיא ףרַאדַאב םעד ןקעד וצ תלוכיב ןייז ןלָאז סָאװ ,ןעיירעקורד דנַאל

 "ַאב טייק רעצנַאג ַא ןיא עלעגניר ַא ןענעז טירש עקיזָאד יד .םירפס עש

 טײקיגנעהּפָא רעכעלטפַאשטריװ רעד ןופ ןלױוּפ ןעײרפַאב וצ ןעגנואימ

 יעיצקודָארּפ ענעגייא יד ןרעסערגרַאפ ןוא דנַאלסיױא ןופ

 טלָאמעד ןעיוב רעגריב ערעכייר ןוא םיצירּפ עשיליוּפ יד יװ טקנוּפ

 ןפרַאד עכלעו .,ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא-סיורג ענרעדָאמ ףיוא

 טרידנַאגַאּפָארּפ ױזַא ,ןטקודָארּפ עטריפעגניײרַא טציאיזיב יד ןטעברַאסיױא

 ,ןעיירעקורד עשידיי ןדנירג ןופ קנַאדעג םעד עסערּפ עשילױּפ יד ךיוא

 | .עיצקודָארּפ-דנַאל יד ןעלקיווטנא וצ ידכנ

 זיא טיבעג םעד ףיוא לקיטרַא רעשיטַאמַארגָארּפ ןגָאז וצ ױזַא רעד |

 ןענעז סָאװ ,תורוחס ןופ המישר רעד וצ גנוקרעמַאב ַא יו טקורדעגּפָא

 תורוחס עלַא ןשיװצ .רעמַאק-לָאצ רעקירעברוי רעד ךרוד טכַארבעגנײרַא

 "ער םעד ןעור טשינ טזָאל סָאד .רעכיב עשידיי סנטסַאק 6 ךיז ןעניפעג

 "רַא ןגנַאל ַא רעייז ןיא ,"גנוטיײצ-סלדנַאה, רעשיליוּפ רעד ןופ רָאטקַאד
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 יסיוא ןופ םירפס עשידיי ןריפניײרַא סָאד זַא ,ךיז רע טגָאלקַאב לקיט

 ףיוא סָאד טזײװַאב רע .ןכַאז עטסכעלדעש עמַאס יד ןופ ענייא זיא דנַאל

 עגנוי ,עלַא יו ױזַא .(?ןדיי ןָאילימ א ןַארַאפ ןענעז ןלױּפ ןיא :ןפוא ַאזַא

 ןיא תוחּפה לכל רָאי סעדעי ךיז ןקיטיינעג ,ןעיורפ ךיוא ןוא עטלַא ןוא

 ןָאילימ ַא ןיא ןדיי יד ךיז ןקיטיינעג לכהיךסב זַא ,סיוא טמוק ,רפס ןייא

 ,סיוא טמוק ןדליג 1 וצ רפס ַא ךעלטינשכרוד קידנענעכער ,רָאי ַא םירפס

 סָאד זיא; ,ןדליג ןָאילימ 1 דנַאלסױא ןייק קעװַא טייג רָאי סעדעי זַא

 ןביױלרעד וצ --- רבחמ רעד טגָאז -- הכולמ רעד דצמ רעלעפ ַא טשינ
 ןיא ןריצודָארּפ ןעק ןעמ עכלעוו ,הרוחס ַא רַאפ עמוס ַאזַא ןריפוצסױרַא

 לָאז ןעמ (1 ףטקעיָארּפ ייוצ טימ ךיז טקידנע לקיטרַא רעד .,??דנַאל

 ןעמ (2 ןוא ןעיירעקורד עשידיי ןדנירג ןלָאז ייז ,תוליהק יד ףיוא ןקריוו

 -ליז ַא ןופ םירפס עשידנעלסיוא רַאפ לָאצּפָא-לּפמעטש םעד ןרעכעה לָאז

 ןופ לָאצּפָאילּפמעטש רעד --- ןגעקַא ,ןדליג ןטיור 1 ףיוא ןשָארג םענרעב

 .ןעוועג יו ןביילב לָאז םירפס עשידנעלניא

 :ץעזעג .ַאזַא ןופ ןטַאטלװער יד ןוימד ןיא ןיוש טעז 'ובחמ 'ועד

 -בַאפ-ריּפַאּפ יד ןרעמרַאפ ךיז ןלעוװ'ס ,ןעיירעקורד יד ןסקַאװ ןלעוװ'ס;

 ,"א"א יילב ,ןזייא יו ,ןלַאירעטַאמ-דנַאל ךס ַא ןצונרַאפ עכלעוו ,ןקיר

 עוויטקַא-לענָאיסעּפָארּפ לָאצ יד ןסקַאװ טעוו'ס ,, :ביבח ןורחא ,ןורחא ןוא

 -ַאּפשנײא ןעמ טעװ סרעייגקידיל טציא ןענעז סָאװ יד םערָאװ ,"ןדיי

 ,ןעיירעקורד יד ןיא טעברַא רעד וצ ןענ

 רעד יו ,טייו ױזַא ןעגנַאגעג טשינ ןענעז רעבעגצעזעג יד ביוא

 "רַאפ וצ ףיוא ןָאטעג ךס ַא ךָאד ייז ןבָאה ,טגנַאלרַאפ טָאה טסיצילבוּפ

 'רַאפ וצ םעד ךרוד ידכ ,םירפס ששידנעלסיוא ןופ ריפניירַא םעד ןרעווש

 עקיטסניג ייז רַאפ ןפַאש ןוא ןעיירעקורד עשידנעלניא לָאצ יד ןרעסערג

 ןעמוקוצייב תלוכיב ןייז ןלָאז ייז זַא ױזַא ,גנולקיװטנַא ןופ ןעגנוגנידַאב

 ,םירפס עשידנעלסיוא יד טימ ץנערוקנָאק יד

 וצ ןעוועג ןסיוא זיא סָאװ ,טייקיטעט עשירעבעגצעזעג עקיזָאד יד

 רעד טרילומיטס קרַאטש טָאה ,עיצקודָארּפ -םירפס ענעגייא יד ןצישַאב

 "ורד ַא ןופ תיבה-לעב רעד ,רעגעירק ןָאטנַא ןַאהָאי רעקורד רעכעלטסירק

 ןָאילימ 21 ףיוא ןדיי טנזיוט 900 זיב 800 ןופ ןַא ןבינ םירבחמ ערעדנַא (*

 .רעניווװנייא
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 ןופ טייו טשינ ,(רָאװד-"װָאנ) ףָאה-יינ ןיא םירפס עשידיי ןופ יירעק

 -קורד ןשידיי םעד רַאפ גנוטײדַאב ןייז תמחמ סָאװ ,רעגעירק .עשרַאװ

 ןיא ןעלדנַאזַאב םיא רימ ןלעװ טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס ןלױּפ ןיא ןזעוו

 עיסימָאק-ץנַאניפ יד טישרַאפ שממ טלָאמעד טָאה ,לקיטרַא רעדנוזַאב ַא

 טרזח רע ןוא ,המודכו תומוערת ,ןגָאלשרָאפ ,ןטקעיָארּפ יילרעלכ טימ

 רעטנוא ןעמענ וצ בייוחמ זיא עיסימָאק יד זַא ,קנַאדעג םעד רעביא 'ודסכ

 ןופ ריפנײרַא םעד ןרעטש ןוא םירפס ןופ עיצקודָארּפ-דנַאל יד ץוש 'ויא

 ַא ןָא טָאה ןטעב ןוא ןרעדָאפ ,ןענָאמ קידרדסכ ןייז .םירפס עשידנעלסיוא

 ןופ טייקיטעט רעשירעבעגצעזעג רעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ קרַאטש קפס

 | ,עיסימָאק-ץנַאניּפ רעז

 רעקורד רעװעשרַאװ רעטנאקאב רעד סָאװ ,געליווירּפ םעד ןיא ןיוש

 1780 ינוי ןט-26 םעד ןעמוקַאב טָאה (םט 20ט/) רופ-יד רעלדנעהכוב ןוא
 יד ביוא זַא ,ןעזעגסיוארָאפ זיא ,םירפס עשידיי ןופ יירעקורד ַא ףיוא
 -ױּפ יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידירפַאב וצ חוכב ןייז טעװ יירעקורד
 עשידיי דנַאלסױא ןופ ןעגנערבוצניירַא ןרעוורַאפ ןעמ טעװ ,ןדיי עשיל

 סנק ַא ןוא םירפס עקיזָאד יד ןריקסיפנָאק ןופ ףָארטש ַא רעטנוא םירפס

 .סָאד ןטָארטעגּפָא רופ-יד טָאה םיא סָאװ ,רעגעירק .ןדליג עטיור 2000 ןופ

 -נַארָאמעמ ַא ןיא סָאד טלייצרעד ,יירעקורד עשידיי ַא ןדנירג וצ טכער

 -ירּפ רעד ףרַאד יצ קּפוסמ קרַאטש ןיב ךיא .עיסימָאק-ץנַאניפ רעד וצ םוד

 ,טניימעג טימרעד ןעמ טָאה אמתסמ .ךעלטרעוו ןרעוו ןענַאטשרַאפ געליוו

 ןעיצַאב ןרָאט טשינ ןעמ טעװ ,ןקורד טעװ רעגעירק עכלעוו ,םירפס יד זַא

 יד סױרַא רָאלק טגנירד געליוויױּפ םעד ןופ ,ױזַא יצ ױזַא ,דנַאלסױא ןופ

 ,םירפס עשידיי ןופ יירעקורד עטעדנירגעגיינ יד ןצישַאב וצ הנווכ

 רעד ןופ עיניל ענײמעגלַא יד ןעוועג טנַאקַאב טוג זיא ןרעגעירק

 סע רע טצונ סמודנַארָאמעמ עקידרעטייוו ענייז ןיא ןוא עיסימָאקיץנַאניפ

 יָאק יד רע טעב 1782 רָאי ןיא .יירעקורד ןייז ןופ ןליצ יד רַאפ סיוא

 ,ןעיירעקורד עשידנעלסיוא יד רעביא הרוכב יד ןבעג םיא לָאז יז ,עיסימ

 ןעײרפַאב םירפס עטקורדעג םיא ייב יד לָאז עיסימָאק יד זַא ,טעב רע

 יבגל רעקיאעפ-ץנערוקנָאק םיא ןכַאמ םורַא ױזַא ןוא לָאצּפָא-לּפמעטש ןופ

 ." ,םירפס עשידנעלסיוא יד

 טָאה רע תעב ,רעטעּפש רָאי 2 ַא טימ רעגעירק סָאד טָאה טלעוּפעג
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 ,יירעקורד רערָאװדיװַאנ ןייז ןיא דומלת םעד ןבעגוצסױרַא העדב טַאהעג

 וצ ווירב"רַאלוקריצ ַא טקישעגסױרַא טלָאמעד טָאה עיסימָאקיץנַאניפ יד
 סרעגעירק ןציטש וצ גנורעדָאפפיוא רעד טימ ןטנעדנעטניא:רעּפוס עלַא
 ןלָאז ייז ,"ןעלטימ עטסנייפ יד טימ תוליהק יד ןגעװַאב , ןוא טקעיָארּפ
 יד טכיירטש לָאמ רָאּפ ַא .דומלת ןפיוא ןטנַארעמונערּפ יו ןענעמתח ךיז
 רעד רַאפ ןבָאה ןעק סָאד גנוטיײדַאב ַא רַאפ סָאװ ,רעטנוא עיסימָאק

 ,עיצקודָארּפ-דנַאל רעד ןופ גנולקיװטנַא

 גנוטכיר רעד ןיא ןטקַא עויטַארטסינימדַא ךיוא ןעמוק רעבָא דלַאב

 -רעווינוא ןַא טניישרעד 1784 ילוי ןט-21 םעד .םענרַאפ ןרעטיירב ַא טימ

 עיסימָאק יד .ןרעמַאק-ץענערג יד ןיא םירפס ןעלּפמעטש םעד ןגעוו לַאס

 -ּפמעטש וצ ױזַא יו טשינ ןסייוו ןרעמַאק יד סָאװ ,ףיורעד ךיז טגָאלקַאב

 רעבירעד טכייל זיא'ס ןוא ,ןטרָאק-ליּפש ןוא ןרַאדנעלַאק ,םירפס יד ןעל

 -ַאק לָאצ יד טרעוו ,ןדיימרַאפ וצ סָאד ידכ .ןעלּפמעטש יד ןכַאמוצכָאנ

 -טע ףיוא טצענערגַאב ,ןעלּפמעטש םירפס יד ןענעק טעװ ןעמ ווו ,ןרעמ

 -- ץניװָארּפ רעשיליױּפ סיורג רעד ןיא :ונייחד ,טעטש עקיטכיוו עכעל

 טָאטש יד ןעוועג ךָאנ זיא 1778 רָאי ןופ רַאלוקריצ ןיא) שילָאק ןוא ןזיױּפ

 1778 רָאי ןיא) רעמזיוצ ןוא עקָארק -- ץניװָארּפ רעוועקָארק ןיא ,(עסיל

 -ַאלמ ןוא עשרַאװ -- ץניוװָארּפ רעשיװָאזַאמ רעד ןיא ,(ענסעשטָאּפ ךָאנ

 רעד תמחמ ףָאה:ײנ -- םעד ץוח ַא ,(ווָאביד ךָאנ 1778 רָאי ןיא) עו

 ץניװָארּפ רעשיסייר רעד ןיא ,תוחול ןוא םירפס עשידיי ןופ יירעקורד

 רָאי ןיא זיא ץענעמערק טָאטשנָא) ילָאדָאּפץענעמַאק ןוא ץענעמערק ---
 "דושט --- ץניװָארּפ רעשיניארקוא רעד ןיא ,(ווָאליװיזדַאר ןעוועג 8

 סע סָאװ םעד ץוח ַא .(עבלעז יד 1778 רָאי ןיא) וװעשטידרַאב ןוא ווָאנ

 וצ טכער ןבָאה עכלעו ,ןרעמַאק"ץענערג לָאצ יד טרענעלקּרַאפ טרעוו

 ןלָאז ייז ,רעביירש יד ןופ לַאסרעװינוא רעד טרעדָאפ ,םירפס ןעלּפמעטש

 ןטיײקשלַאפ יילרעלכ ןדיימוצסיוא ידכ ,ןעלּפמעטש םייב ןייזייב ןיילַא

 -נָא קרַאטש טלָאמעד ןענעז עכלעוו ,ןטייקשלַאפ וצ ןזָאלרעד וצ טשינ ידכ

 -ול רעדָא םירפס ןרַאלּפמעזקע עכעלטע טגעלפ ןעמ ,ונייהד -- ,ןעגנַאגעג

 יד טעוװ --- ,רַאלּפמעזקע ןייא יו ןעלּפמעטשּפָא דנַאטשוצ ןעיור ןיא תוח

 ,ךַארּפש עשידיי יד ןשרעהַאב סָאװ ,ענעריווושעג ןעמיטשַאב עיסימָאק

 ,ן"דכ ןייגוצ לָאז ץלַא זַא ,ןבעג וצ גנוטכַא
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 זיא ,םירפס יד טלּפמעטשעג ןרעװ סע וװ ,ןרעמַאק-ץענערג לָאצ יד

 -ָאמ רעד ,10 ףיוא 13 ןופ ןרָאװעג טרענעלקרַאפ רַאלוקריצ םעד טָא טול

 ערעדנַא ןוא ברַאפ ןיא קחוד רעד .רעשינכעט ןייר ַא טשרמולכ זיא וויט

 -ָאק-ץנַאניפ יד זיא טימרעד זַא ,רָאלק רעבָא זיא'ס ,ןעלטימ עשינכעט

 ריפניירַא םעד ןרעװשַאב וצ :שרעדנַא ץנַאג סעּפע ןעוועג ןסיוא עיסימ

 ,םירפס עשידנעלסיוא ןופ

 בָאה ךיא) לַאסרעװינוא ןַא סױרַא עיסימָאק יד טיג רעטעּפש רָאי ַא

 סָאװ ,(ןעניפעג טנעקעג טשינ וויכרַא-ץנַאניפ ןיא לַאסרעװינוא םעד טָא

 -נײרַא םעד ןרענעלקרַאפ וצ ןעוועג ןסיוא רעקידרעירפ רעד יוװ טקנוּפ זיא

 עקַאט טגנערב *יװָאלדנַאה קיננעיזד, רעד ,םירפס עשידנעלסיוא ןופ ריפ

 ןופ רַאלוקריצ םעד ןגעו ןוא רַאלוקריצ ןקיזָאד םעד ןגעוו העידי יד

 ,םירפס ןופ ריפניירַא םעד ןצענערגַאב סָאװ ,עכלעזַא יו 1787 יַאמ ןטט9

 טכער-ילפמעטש טימ ןרעמַאק-ץענערג לָאצ יד טָאה לַאסרעוװינוא רעז

 -ערק ,ןילבול ,קעמלעכ ,ןשערוו :עקידרעטייוו 5 ףיוא 10 ןופ טצענערגַאב

 ,וָאנדושט ןוא ץענעמ

 םעד ןופ גוצסיוא ןַא טכַארבעג ךיוא טרעוו רעמונ ןקיבלעז םעד ןיא

 -ּפָא טָאה יקצַאשט ןַאמ-הכולמ רעשיליוּפ רעטנַאקַאב רעד סָאװ ,טכירַאנ

 עגַארפ יד טרירַאב טָאה רע ךיוא .עיצילַאג טימ לדנַאה םעד ןגעוו ןבעגעג

 םעד ףרַאד ןעמ זַא ,טלַאה יקצַאשט .עיצילַאג ןופ ריפניירַא-םירפס ןגעוו

 -עמערק ןופ ןגָארטרעבירַא ,טכער-לּפמעטש טָאה סָאװ ,טקנוּפ-ץענערג

 ,עיצילַאג וצ טנעָאנ וצ ךיז טניפעג ץענעמערק תמחמ ,רעטייוו ץעגרע ץענ

 םייב טשינ תועינמ םוש ןייק סעקינמירפסי-רכומ יד ןבָאה רעבירעד ןוא

 עכלעוו ,יירעקורד רעצערָאק יד ,ןלױּפ ןייק עיצילַאג ןופ םירפס ןריפנײרַא

 םיא טָאה ,םירפס עשיצילַאג יד ןופ ץנערוקנָאק יד סנטסניימ םוצ טליפ

 -רעבירַא טכערילּפמעטש טימ טקנוּפ-ץענערג םעד לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג

 טשינ ןעלּפמעטש יד בילוצ ךיז לָאז רחוס םעד ידכ ,רעטייװ ןגָארט

 -עלקרַאפ אליממ טעװ סָאד ןוא ,געוו ןטייוו ַאזַא ןיא ךיז ןזָאל וצ ןטסולג

 -לופ רַאפ עגַארפ עקיזָאד יד טלַאה יקצַאשט .,ריפניירַא-םירפס םעד ןרענ

 טקנופ-ץענערג םעד ןגָארטוצרעבירַא רָאפ טגָאלש ןוא טקיטכערַאב םוק

 רעד ןופ השקב יד .(עילָאדָאּפ ךיוא) ץעינַאװשז ןייק ץענעמערק ןופ

 ידכ; :ןרָאװעג טליפרעד םורַא רָאי ַא ןיא עקַאט זיא יירעקורד רעצערָאק
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 -ַאב עיסימָאק יד טָאה ,"םירפס ןופ ריפניירַא ןרעסערג ַא ןצענערגַאב וצ
 -ַאװשז ןייק ץענעמערק ןופ טקנופ-ץענערג םעד ןגָארטוצרעבירַא ןסָאלש
 .ץעיג

 א רַאפ רעבָא ןענעז 1787 ןוא 1785 ןרָאי יד ןופ ןלַאסרעװינוא יד
 -לעוו ,תוליהק רעשַאילדָאּפ יד לשמל ,הערל ןעמוקעגסיוא ןטקנוּפ לייט
 -ורד רעווָאלקש רעד ןופ טרפב ,עטיל ןופ ןגױצַאב םירפס ערעייז ןבָאה עכ
 יז זיא'ס .בצמ ןרעװש ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענעז ,יירעק
 -ץענערג ַא וצ ןעמוקוצנָא ףיא תואצוה עסיורג ןגייל וצ ןעמוקעגסיוא
 י- זַא ,ןטזעגנייא טָאה עיסימָאק-ץנַאניפ יד .טכערילּפמעטש טימ טקנוּפ
 ךָאד ןבָאה ייז זַא טרפב --- ,עטכערעג ןענעז ןדיי עקיזָאד יד ןופ ןוװיטָאמ
 עקַאט רעבירעד .עטיל ןופ טרעיינ דנַאלסיױא ןופ טשינ םירפס ןגױצַאב
 ,קסליב ןיא טקנוּפ-לּפמעטש םעיינ ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב יז טָאה

 טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רעכלעוו ,"יװָאלדנַאה קיננעיזד, רעד
 העידי יד רעביא טקורד ,םירפס עשידיי יד יבגל קיטילָאּפ-סגנוריגער 'ועד
 ןייז סיוא טקירד ןוא טקנוּפלּפמעטש ַא קסליב ןיא ןעמיטשַאב ןגעוו
 ןדיי; זַא ,םרוג זיא עכלעוו ,קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד טימ טייקנדירפוצ
 ,"ןעיירעקורד ערעייז ןדנירג ךרוד דנַאל ןרַאפ רעכעלצונ ןרעוו

 ןלַאסרעװינוא יד ,לטרעוו ַא טגָאז --- "ןקע ייווצ טָאה ןקעטש ַא;
 יד רַאפ ןטייז עוויטַאגעג ךיוא טַאהעג רעבָא ןבָאה 1787 ןוא 1785 ןופ
 ,לשמל ,טָא ,ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ייז ןענעז ייז תבוטל סָאװ ,ןעיירעקורד
 -פמעטש וצ ןרָאפ טייוו זומ יז זַא ,ץערָאק ןיא יירעקורד יד ךיז טגָאלק
 -קַאבַאט רעצערָאק ןופ עטמַאַאב יד זַא ,רעבירעד טעב יז .םירפס ןעל
 -עד טָאה עיסימָאק יד ,ןעלּפמעטש וצ טכער סָאד ןעמוקַאב ןלָאז ןיזַאגַאמ
 השקב רעד ןעמוקעגנגעקטנַא ךיוא זיא עיסימָאק יד .ןעוועג םיכסמ ףיור
 טָאה יז ,עטיל רַאפ טעברַאעג טָאה עכלעוו ,יירעקורד רעקצירָאּפ רעד ןופ
 רעקצירָאּפ יד ןעלּפמעטש וצ  ןיטָאלימ רעמַאק-ץענערג רעד טביולרעד
 רעפטנע ַארַאפ סָאװ .יירעקורד רעקיזָאד רעד ןופ זיולב רעבָא ,םירפס
 ןופ יירעקורד רעװָאליױװיזדַאר רעד ןופ רעמיטנגייא רעד ןעמוקַאב טָאה'ס
 ,עיסימָאק יד ןטעבעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,יקסנישטנָאימ ,םירפס עשידיי
 -עג טרָאד יד ןעלּפמעטש וצ טכער ןבָאה לָאז רעמַאק עקיטרָאד יד זַא
 רעד זַא ,רעכיז רעבָא ןיב ךיא .טנַאקַאבמוא רימ זיא ,םירפס עטקורד
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 ,רעװיטיזָאּפ ַא ןעוועג אמתסמ עקידרעירפ יד יװ טקנוּפ זיא רעפטנע
 -ידיי יד ןָאטעגנָא ןלַאסרעװינוא ייווצ עטצעל יד ןבָאה תורצ ךס ַא

 -ַאב ןעװעג טשינ ןענעז סָאװ ,עדמערפ טרפב ,סעקינמירפס-רכומ עש
 וצ היטנ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנובעגצעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא טנװַאה
 יי ,גָאט וצ גָאט ןֹופ ךיז ןטייב

 ראש ןופ ףסוי ןב קחצי ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה תורצ עסיורג

 רע זַא .רעדנעל עדמערפ ןיא הסנרּפ טכוזעג רע טָאה רָאי ייווצ .דזָארג

 "ידיי 450 טפיוקעג עלסערב ןיא רע טָאה ,םײהַא ןבילקעג ןיוש ךיז טָאה

 "ידיי ןרעוו ,עלסערב ןיא טרימרָאפניא םיא טָאה ןעמ יו טיול ,םירפס עש

 ָאד ,ןרָאפעג ןיהַא רעבירעד רע זיא ,שילָאק ןיא טלּפמעטשעג םירפס עשי |

 ןעלּפמעטשּפָא םיא לָאז ןעמ ,ץלַא טרַאװ ןוא ןכָאװ 13 ןיוש רע טציז רעבָא

 -ינוא רעטצעל רעד לייוו ,ןָאט טשינ רעבָא סָאד ןעק שילָאק ,םירפס יד

 זיא ףוס רעד .טקנוּפילּפמעטש ַא יװ שילָאק טשינ טנָאמרעד לַאסרעװ

 רַאפ רעבָא ,םירפס יד טלּפמעטשעג םיא ןעמ טָאה שילָאק ןיא זַא ,ןעוועג

 ,לָאצּפָא ןטלּפָאט צ

 ןופ שטיװָאנכַאש לאכימ טימ .ןפָארטעג טָאה השעמ עכעלנע ןַא |

 עטפיוקעגנייא ,תורוחס ערעדנַא ןשיװצ .ץלעש טָאטש רעשיווטיל רעד

 ןיא .םירפס 247 ןעמונעגטימ ךיוא רע טָאה ,דירי רעטרופקנַארפ ןפיוא

 יּפָא ןוא םירפס יד ןעלּפמעטשּפָא טלָאװעג טשינ םיא ןעמ טָאה ןידנעב

 וװ ,עטיל ןייק םירפס יד טריפעג טָאה רע םגה ,שילָאק ןייק טקישעג

 טזומעג הרירב תילב רע טָאה ,טכקלפילּפמעטש ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס

 עקיזָאד יד ךיוא זַא ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה'ס ,שילָאק ןייק ןרָאפ

 -סיפנָאק םירפס יד ..ןעמ טָאה ;טכערילּפמעטש ןייק טשינ טָאה ועמַאק

 ,טריק

 -ךיוצ ןיא דיי ַא טַאהעג טָאה תוקזיה ןוא ןשינעיירדרַאפ רעמ ךָאנ

 -ץנַאניפ יד ןיא זַא ,טזײװַאב טקַאפ רענעבירשַאב רעטייוו רעד .ועמ

 זַא ,ןגָאז תמאב ןעק ןעמ :גנונעדרָאמוא עשּפיה ַא טשרעהעג טָאה ןרעמַאק

 םייח ."עטכער יד טוט סע סָאװ ,טסוװעג טשינ טָאה טנַאה עקניל יד;

 -עקורד רעגרעבמעל רעד ןיא טָאה (עיצילַאג ןיא) קעדיירג ןופ קחצי ןב

 רערימזיוצ רעד וצ ןעמוקעג ייז טימ זיא רע .םירפס 627 טפיוקעגנייא ייר

 טלעג ןייק קידנבָאה טשינ ;םירפס .260 טלּפמעטשעגּפָא ָאד ןוא רעמַאק
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 יז רע טָאה ,םירפס טשער םעד ןעלּפמעטשוצּפָא ןוא ןלָאצרַאפ וצ ףיוא

 רע זיא םירפס עטלּפמעטשעגּפָא 260 יד טימ ןוא טזָאלעגרעביא טרָאד

 "ונעגוצ םיא ייב טכירעגמוא ןעמ טָאה ָאד .עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקעװַא

 רָאי ןופ לַאסרעװינוא ןטיול .,,לייוו ,םירפס עטלּפמעטשעגּפָא יד ןעמ
 טכער טימ .םירפס ןעלּפמעטש וצ טכער ןייק טשינ רעמזיוצ טָאה 7

 יצ :עיסימָאק-ץנַאניּפ רעד וצ טפירשיגָאלק ןייז ןיא קחצי ןב םייח טגערפ

 םוצ זיא סָאװ ,שטנעמ רעשידנעלסיוא ןַא ךיא סָאװ ,דלוש ןיימ סע זיא

 "עדרָארַאפ רעד ןגעוו טסווװעג טשינ בָאה ,ןעמוקעג רעהַא לָאמ ןטשרע

 רעד וליפא םעד ןגעװ טשינ טסײװ סע תעב ,עיסימָאק רעד ןופ גנונ

 ןדעי ףיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעמַאק רערעמזיוצ רעד ןופ רעביירש

 ןופ ןידיקסּפ רעד .??טלּפמעטשעגּפָא עלַא יז ןוא ןבירשעגרעטנוא רפס

 "ער יד .ןרעוװ וצ טנכייצרַאפ טרעװ תמאב זיא עיסימָאקיץנַאניפ רעד

 םירפס יד טימ ןרָאפעג זיא קחצי ןב םייח יו ױזַא זַא ,טגָאז .עיצולָאז

 -לּפמעטש ןטלּפָאט ַא ןלָאצַאב רע ףרַאד ,ןרעמַאק עקירעהעג טשינ ךרודז

 סָאװרַאפ ,ףרווורָאפ ַא ןעמוקַאב טָאה רעביירש רערעמזיוצ רעד .לָאצּפָא

 | .טריקסיפנָאק טשינ םירפס יד טָאה רע

 טריפעג טָאה רעכלעוו ,רעָאלב לארשי טַאהעג טָאה קזיה ןסיורג ַא

 רעד ףיוא .דיי רעקידיירג ַא סעּפע וצ טרעהעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,םירפס

 ןבָאה ייז זַא ,טרעלקרעד םיא ןעמ טָאה ווָאליוװיזדַאר ןיא רעמַאקילָאצ

 -לָשוֹו ,םירפס יד רע טָאה הרירב תילב .םירפס ףיוא לּפמעטש ןייק טשינ

 -ץענערג רעד ןיא טזָאלעגרעביא ,ןדליג עטיור 80 ןעוועג טרעוװ ןענעז עכ

 -ייז ןענָאמ ץענערג רעד ףיוא ןעמוקעג רע זיא קירוצ געוו ןפיוא .רעמַאק

 עז ייז .,,לייוו ,ָאטשינ ןענעז ייז זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,םירפס ענ

 .עיצַאטיציל ַא ףיוא ןרָאװעג טפיוקרַאּפ ןענ

 -ַאכָאס ןופ ףסוי ןב ןורהא טימ טריסַאּפ טָאה השעמ עכעלנע ןַא

 עטנלע ענייז ןופ ןבעל סָאד ןוא ןבעל ןייז ןטלַאהפיוא קידנלעוו, .וועשט

 ידכ ,םירפס 121 ווָאקירטס ןיא דיי ַא ייב טפיוקעג רע טָאה ,"רעדניק

 ןייק ןרָאפרעד טשינ רעבָא זיא רע .,ץישטנעל ןיא ןעלּפמעטשוצּפָא ייז

 -ונעגוצ ןוא רעטכעוו-לָאצ ַא ןפָארטעג םיא טָאה געוו ןפיוא ,ץישטנעל

 -לּפמעטש ןייק טשינ טָאה ץישטנעל תמחמ ,םירפס יד םיא ייב ןעמ

 | | | / ;טכער
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 ענייז ןריולרַאפ שטירזעמ ןופ שטיװָאלָאװ קחצי טָאה קידלושמוא

 טפיוקעגנייא רע טָאה עוולעז ןיא דירי ןשיווטיל ןטמירַאב ןפיוא :םירפס

 -נָאק םיא ייב רעבָא ייז ןעמ טָאה שטירזעמ ןיא .ןקורד רעווָאלקש ,םירפס

 סָאד ןלַאפ עקידרעירפ יד ןיא סָאװ ,םעט ןבלעז םעד רעביא טריקסיפ

 סָאװ ,שטיװָארָאיַאמ לאומש טימ שטירזעמ ןיא ןעשעג ךיוא זיא עבלעז

 ,םירפס עשידנעלסיוא 12 ןעמונעגוצ ןעמ טָאה םיא ייב

 ןופ ןעװצסױרַא עיסימָאק רעד ןופ סולשַאב רעד זיא דימת טשינ

 טכייל זיא ןלַאפ עטכַארבעג יד טול רעבָא ביוא .ןטנעמוקָאד-וװיכרַא יד
 ,רעװיטַאגענ ַא בורל ןעװעג זיא סולשַאב רעד זַא .,ןייז וצ רעשמ ךיז
 עיסימָאק"ץנַאניפ יד ױזַא יו ,ןסיו וצ עװַאקישט ןעוועג תמאב טלָאװ

 אמתסמ זיא סָאװ ,םודנַארָאמעמ סקחצי ןב לארשי ףיוא טרעפטנעעג טָאה
 -עּפס זיא ,עקָארק ןופ דיי ַא ,לארשי ,1785 רָאי ןכָאנ ןרָאװעג ןבעגעגנָא

 ןפיק וצ ידכ ,גרעבסגיניק טָאטש רעד ןיא ,ןסיירּפ ןייק ןרָאפעג לעיצ

 "עג רע טָאה טרָאד .יָאטשינ ןלױּפ ןיא ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ,םירפס.,

 השמ ןב לדנעמ רבחמ ןטמירַאב םעד ןֹופ םירפס עיינ עכעלטע, טפיוק

 ףיוא שטייד ןופ ,שדוק-ןושל ןופ טצעזעגרעביא (ןָאסלעדנעמ --- טניימעג)

 טָאה לעשזרָאכ לטעטש םעד ןיא ץענערג רעשיליוּפ רעד ףיוא ."שידיי

 ןלָאצַאב טלָאװעג ךיילג טָאה רֹע םגה ,ןעמונעגוצ םיא ייב ייז ןעמ

 "ודא יד ןופ סיפ עקיצרַאהמערַאב יד וצ ךיז טקוב רע, .טלעגילּפמעטש

 עקיזָאד יד זַא טרפב ,ןרעקמוא םירפס יד םיא לָאז ןעמ *טלטעב ,, ןוא םינ

 רַאפ ךיוא טרעיינ ,ןדיי רַאפ רָאנ טשינ קיצונ ןוא קיטיינ ןענעז םירפס

 .?ןקַאילָאּפ

 עיסימָאק יד ױזַא יװ ,ןסיוו וצ עװַאקישט תמאב ןעוועג טלָאװ'ס

 רעכלעוו ,ליכשמ רעװעקָארק ןופ ףור ןעמערַאװ םעד ףיוא טריגַאער טָאה

 -לביב רעטמירַאב סנָאסלעדנעמ ךָאנ ןסיירּפ ןייק ןרָאפעג לעיצעּפס זיא

 ןעמוק ץונוצ ןלעװ םירפס יד זַא ,ןלארשי ןופ רעטרעוװ יד .גנוצעזרעביא

 "יטש-עסערּפ ןופ .עזַארפ עטסוּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ,ןקַאילָאּפ ךיוא/

 "עג טצעזעגרעביא ןענעז ןעגנולדנַאהּפָא סנָאסלעדנעמ סָאװ םעד ןופ ,ןעמ

 ןקַאילָאּפ ןשיוצ זַא ,ןעז רָאלק ןעמ ןעק ,שיליּפ ןיא .שטייד ןופ ןרָאװ

 עּפורג עניילק ַא ןענופעג טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס םייב ןיוש ךיז טָאה

 -לעדנעמ טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנעגילעטניא



 = 22 עטכיש עג ןע? טיפ ַא ק

 טָאה יז עכלעוו ,גנוגעוַאב רעד טימ ןוא גנופַאש רעשירַארעטיל סנָאכ

 -עטניארַאפ עקיזָאד יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןפורעגסיורַא

 .רעלקעגפיוא ,ןליצ עשיטקַארּפ ךיוא טַאהעג סנקירעביא טָאה גנוריסעד

 -לוק ןקירעדינ םעד ןכילגרַאפ קידנעטש ןבָאה רענעמ-הכולמ עשילוּפ עט

 יד ןופ הגרדמ-רוטלוק רעכיוה רעד טימ ןדיי עשיליוּפ יד ןופ בצמ-רוט

 ןַא סנָאסלעדנעמ יו ןטכַארטַאב סָאד ןגעלפ ייז סָאװ ,ןדיי עשטייד

 ,וטפיוא

 ךיז טָאה םירפס עשידיי עשידנעלסיוא וצ גנואיצַאב עגנערטש יד

 ,טסירק ַא וליפַא ןעוועג זיא קינמירפסירכומ רעד ןעוו ,ןטיבעג טשינ

 .רַאװ רעד יו רעלדנעהכוב רעסיורג ,רעטנַאקַאב ַאזַא וצרעד ןיא

 ןופ טכַארבעגּפָארַא 1788 רָאי ןיא טָאה רע -661061 ללערג רעוועש
 רשפא רעדָא ךיז רַאפ םירפס עשידיי טרָאּפסנַארט ןסיורג ַא דנַאלסיױא

 עקירעהעג יד ןטימעגסיוא טָאה רע רעבָא ,קינמירפס-רכומ ןשידיי ַא רַאפ

 ,עשרַאװ ןיא טשרע ןעלּפמעטשּפָא םירפס יד טלָאװעג ןוא ןרעמַאקילָאצ
 טפיוקרַאפ םירפס יד ןעמ טָאה 1787 רָאי ןופ הנקת יד ןייז ובוע 'וַאפ
 ןיא ןבעגעגרעביא -- ןדליג 422 -- טלעג סָאד ןוא עיצַאטיציל ַא ףיוא

 ,עסַאק-הכולמ

 גנואיצַאב ערעדלימ ַא רימ ןענעגעגַאב ללכה ןמ אצוי ַא יװ רָאנ
 יד טמענ ןלַאפ ענעטלעז רָאג ןיא .ענעטילעג וצ עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןופ
 ,ץעזעג ןפױא ןעװעג רבוע ןבָאה סָאװ יד ןופ ןוויטָאמ יד ןָא עיסימָאק
 ,טײלעמערָא ןענעז סָאד ןעוו טרפנב

 טָאטש רעשיצילַאג רעד ןופ עקבייל ןב ןמלז טַאהעג טָאה לזמ ַאזַא
 ךיז רע טָאה ,טכעלש ןייג ֹוצ ןביוהעגנָא םיא טָאה'ס ןעוו .דָארגָאנרַאט
 -סבַא; ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע .הסנרּפ ךָאנ רעדנעל עטייוו ןיא טזָאלעג
 -ןלע ןייז ןופ , .רָאי 10 טכַארברַאפ טרָאד ןוא (םַאדרעטסמַא) ?םַאדרַאט
 "רעד טפױקעגנָא ןוא טלעג לסיבַא ןבילקעגפיונוצ רע טָאה "הסנרּפ רעט
 טלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע יו רעבָא תויה .םירפס עשידיי רַאפ
 -רעביא ?ץנעדנַאּפסערָאק ךרוד, םירפס יד ןעמ טָאה ,םירפס עלַא רַאפ
 -עג רֶע טָאה םיא ןוא קנַאלב ריקנַאב רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב םוצ טקישעג

 טציא .םירפס ענייז ןעמוקַאבסױרַא ןוא ןדליג עטיור 28 ןלָאצּפָא טלָאז |
 ןוא ןעלּפמעטשּפָא םירפס ענייז לָאז יז ,םימחר עיסימָאק יד ןמלז טעב
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 טגָאז ןמלז .בוח םעד ןקנַאלב ןלָאצוצּפָא םיא ןכַאמ ךעלגעמ םורַא ױזַא

 ןטימ ןבעל ץנַאג ַא רע טעװ; רעפטנע ןוויטיזָאּפ ַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,וצ

 .עיסימָאק רעד רַאפ "םלוע לש ונובר םוצ ןייז ללּפתמ רעדניק ןוא בייוו

 בילוצ אמתסמ ,השקב סנמלז ןעמוקעגנגעקטנַא זיא עיסימָאקיץנַאניפ יד

 ןיא רָאי 10 קידנעייז ,ןמלז סָאװ ,רַאפרעד עקַאט רשפא ןוא ,ןקנַאלב

 -ָאק יד ןצעזעג עיינ יד ןגעו ןסיוו טנָאקעג טשינ טָאה ,םַאדרעטסמַא

 -עז'ס םירפס ליפיוו ןלעטשוצטסעפ רענעק-שידיי ַא ןלױפַאב טָאה עיסימי

 יד ןקישּפָא ןוא ןשָארג םענרעבליז ַא ןדעי ןופ ןעמענ ,ןַארַאפ ןענ

 -לּפמעטש רעטסטנעָאנ רעד ןענופעג ךיז טָאה'ס וװ ,ןילבול ןייק םירפמ

 | .טקנוּפ

 זַא ןדיי עשיליוּפ יד טנױעלעגנָא טָאה גנורַאפרעד עקירעיורט יד

 "סיוא ןופ םירפס ןעגנערבנײרַא ןטימ טיהעגּפָא קרַאטש ןייז ףרַאד ןעמ

 ַא טימ טאהעג הנותח טָאה ןימינב ןב ַאקשָאמ ,דיי רעדָארב ַא .דנַאל

 -ןערבּפָארַא ןוא ןצעזַאב ָאד ךיז טלָאװעג ןוא יורפ רעשידיי רעװעשרַאוװ

 ליוו ווָאליװיזדַאװ ןיא רעמַאק ץענערג יד .קעטָאילביב ןייז רעהַא ;עג

 עיטנַארַאג ַא טזײװַאב ַאקשָאמ םגה ,םירפס יד ןזָאלכרודַא טשינ רעבָא

 ןרַאמ טמיטשַאב ןענעז םירפס יד זַא ,קנַאלב ריקנַאב רעװעשרַאװ םענופ

 ןמלז יו טקנוּפ טָאה השמ .ףיוקרַאפ ןרַאפ טשינ ןוא ץונַאב םענעגיינ

 יד טָאה ,םירפס יד םיא ייב ןעמענוצוצ טָאטשנָא לייוו ,לזמ סיורג טַאהעג

 ןעמענ ,ןזָאלכרודַא םירפס יד לָאז וװָאליױװיזדַאר זַא ,ןסָאלשַאב עיסימָאק

 ַּפִא םוצ םירפס יד ןקישּפָא ןוא רפס ַא ןופ ןשָארג םענרעבליז וצ

 .ץעגעמערק ןייק ןעלּפמעטש

 עקַאט ןענעז גנואיצַאב רעדלימ ןופ ןטקַאפ עטכַארבעג ייווצ יד

 "וע ןופ םי םעד ןיא ןעקנורטרעד ןרעוו סָאװ ,ןעמַאנסיױא יװ רעמ טשינ

 -עגּפָא ןבָאה 1787 ןוא 1785 ןרָאי יד ןופ ןלַאסרעװינוא יד עכלעוו ,תול

 רעייז .דנַאלסױא ןופ ןוא ןליוּפ ןופ סעקינמירפס-רכומ .עשידיי יד ןָאט

 רעײטשילּפמעטש ןופ עטמַאַאב עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא טָאה קיטכיר

 -ַאב םעד רעביא; :עיצנעגעדילּפמעטש רעד וצ ןבירשעג שטיװעקשטָארמ

 -סיוא ןופ םירפס עשידיי ןופ ריפניירַא רעד זיא ןרעמַאקילָאצ יד ןצענערג

 ךס ַא רעייז םעד תמחמ טָאה עיסימָאקיץנַאניפ יד .ןלַאפעג קרַאטש דנַאל

 ץנַאג ."החריט סיורג ןבָאה םירפס ןײרַא ןעגנערב סָאװ יד ןוא ,טעברַא
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 רעטכייל רעדָא לָאז עיסימָאק'ץנַאניפ יד :רעבירעד רע טגנַאלרַאפ שיגָאל

 .ןרעוװרַאפ םיא ןצנַאגניא רעדָא ,טרָאּפמיא םעד ןכַאמ

 .ןופ ריפניירַא םעד ענונב עיסימָאקיץנַאניפ רעד ןופ קיטילָאּפ יד

 ןעועג ןענעז אמתסמ .ךעלדנעטשרַאפ טשינ תמאב זיא םירפס עשידיי

 ןצענערג יד ןסילש וצ טשינ ןעגנוװצעג ןבָאה סָאװ ,םימעט עקיטכיוו

 "יפ יד זַא ,ךעלגעמ זיא לכ-םדוק .םירפס עשידיי ןופ ריפניירַא םעד רַאפ

 ךָאד זיא ןליוּפ זַא ,ןובשחו-יד ַא ןבעגעגּפָא ךיז טָאה עיסימָאקיץנַאנ

 רעשידיי רעד ןופ ןשינעפרעדַאב-םירפס יד ןקידירפַאב וצ תלוכיב טשינ

 ,גנורעקלעפַאב

 יד ןופ עיצקודָארּפ-םירפס רעד טימ טנַאקַאב גונעג טשינ ןיב ךיא

 זיא ןלױּפ זַא ,רעכיז זיא'ס רָאנ ,ןטייצ ענעי ןיא ןעיירעקורד עשיליוט

 זיא סע .טרָאּפמיא ןשידנעלסיוא םעד ףיוא ןזיוװעגנָא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ

 טָאה ןליױּפ ןיא יירעקורד עשידיי םוש ןייק זַא ,ןענָאמרעד וצ ָאד גונעג

 ןעמ ןוא ,דומלת םעד ןבעגוצסױרַא ןעמונעגרעטנוא טשינ טלָאמעד ךיז

 ,דנַאלסיױא ןופ ןעגנערב טזומעג רעירפ יו םיא טָאה

 -י ל ַא פ לָאר עסיוועג ַא טליּפשעג ךיוא ָאד ןבָאה קפס םוש ןָא

 ,םינּכש יד טימ ןסיירנייא טלָאװעג טשינ טָאה ןלױּפ ,םימעט ע ש י ט

 םירפס עשידיי יד רַאפ ןצענערג יד ןסילש סָאד .ךיירטסע טימ טרפג

 טָאה וצרעד ןוא ,ךוסכיס ןשיטַאמָאלּפיד ַא ןפורעגסױרַא רעכיז טלָאװ

 סָאד .ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ ןלױּפ עכַאװש-שיטילָאּפ עקיטלָאמעד סָאדז

 ַא וצ ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוביס יד --- גנוניימ ןיימ טיול --- ןענעז

 ,ןשינעלקַאװ עקידרדסכ ןופ קיטילָאּפ



 ןליוּפ ןיא םירפכ עשידיי ןופ גנולייצ יד

 1776 רָאי ןיא

 גנולייצ רעד ןופ רודעצַארּפ יד

 עשילױּפ יד ױזַא יו ,טלייצרעד ךיא בָאה לטיּפַאק ןקידרעירפ ןיא

 ןריפכהוד בילוצ ,טמיטשַאב טָאה (םוירעטסינימ-ץנַאניפ) עיסימָאק-ץנַאניפ

 ןצנַאג ןיא ןכַאמ וצ ,םירפס עשידיי רַאפ לָאצּפָא-לּפמעטש ןופ ץעזעג סָאד

 -פױרַא ןוא ,ןדיי ייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,םירפס יד ןופ גנולייצ ַא דנַאל

 ,לּפמעטש ַא ייז ףיוא ןּפעלק

 "עשרַאװ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטנעמוקָאד יילרעלכ ןופ דוסי ןפיוא

 יו ,ןלעטשוצטסעפ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ךיא בָאה ,וויכרַא-ץנַאניפ רעוו

 םכסה ןיא .קיטקַארּפ רעד ןיא גנולייצ-םירפס יד ןעזעגסיוא טָאה סע ױזַא

 יד ןיא ןרָאפּפָארַא געט עטמיטשַאב ןיא ןגעלפ ןלַאסרעוװינוא יד טימ

 וצ בייוחמ ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד .,עטמַאַאב-ץנַאניפ טעטש

 -עגפיונוצ יד .ןעלּפמעטשּפָא םוצ םירפס יד גָאט ןטמיטשַאב םוצ ןעגנערב

 ,שידיי ףיוא םיסנרּפ 2 ןוא בר רעד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה תומישר עטלעטש

 טלָאמעד ןיוש טָאה'ס ווו ,טַאטשיורפ טָאטש רעד ןיא ןלױּפסױרג ןיא זיולב

 בר רעד ךיז טביירש ,דנַאלשטיײיד ןופ העּפשה עלערוטלוק יד טקריוועג
 קיטייצכיילג ,181861 5618, 880106/ 1מ 21808/49 :שטייד ףיוא רעטנוא

 ןעועג טשינ זיא בר ןייק וװ תוליהק ןיא .שיאערבעה ןיא ךיוא רעבָא

 (בר-רעטנוא) ןיבַארדָאּפ :שיליוּפ ףיוא ןפורעג ,ןייד רעד רעטנוא טביירש

 םיטנרּפ 2 ,בר רעד רעטנוא ןביירש רעדיוו לָאמַא .םיסנרּפ יד טימ ןעמַאזוצ

 ;זח רעד רעטנוא ךיז טביירש םיארק רעקציול יד ייב ,שמש רעד ןוא

 ןיא ,שטיװַָאקשַאמ לאומש ןוא ָאקלַאצ ןדיי ייווצ ךָאנ טימ 1040 404

 -סומ ןטיױל הליהק ןייק לייוו ,קידנעס רעד רעטנוא ךיז טביירש עשרַאוו

 ,ןייז טרָאטעג טשינ טרָאד טָאה טעטש ערעדנָא ןופ רעט
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 "נגייא יד ןופ ןעמענ יד ןוא םירפס ןופ תומישר יד ןבָאה בושי ןפיוא

 יד זַא ,סיוא טזייוו .ןרַאדנערַא יד ןבירשעגרעטנוא םירפס יד ןופ רעמיט

 -רעטנוא יד ןעוו ,קיטליג ןעוועג טלָאמעד טשרע ןענעז תומישר עקיזָאד

 סָאװ ,הליהק רעד ןופ בר םעד רַאפ העובש ַא ןבעגעגּפָא ןבָאה ענעביושעג

 -רעטנוא יד ןבָאה ,לשמל ,ױזַא ,ריא וצ טרעהעג טָאה בושי רענעבעגעג רעד

 .בר רעשילָאק ןרַאפ העובש ַא ןבעגעגּפָא ַאנינמעד ףרָאד ןיא ענעבירשעג

 סנרּפ רעד ןוא שמש רענימשזָאק רעד וװ ,ןזיוּפ ןיא טעשעג עבלעז סָאד

 ,בר רענזיוּפ ןרַאפ העובש ַא ּפָא ןביו

 "רעטנוא ןצעמע ךרוד דימת ןענעז ןעמענ ןוא םירפס ןופ תומישר יד

 "נוא ןייק ווו ,תוליהק ייווצ טנגעגַאב ךיא בָאה םַאנסיוא ןַא יו ;ןבירשעג

 קסירב ןיא הליהק יד :ןענעז סָאד .ןַארַאפ טשינ קילעפוצ ןענעז ןטפירשרעט

 ,עילָאדָאּפ ןיא ץענעמַאק ןוא עיװַאיוקד

 "או רענילָאװ ןופ זיולב .עכעלטנעמָאנ םוטעמוא ןענעז תומישר יד

 ןוא םירפס לָאצ רעד ןופ לכה-ךס רעגנײמעגלַא ןַא ןַארַאפ זיא טפַאשדָאװעי

 ,בושי רעדעי ןיא ןוא הליהק רעדעי ןיא תוחול

 טכאמעג ,ךיז טכַאד רימ יו ,ןוא עיונעג רעייז ןענעז ןטכירַאב יד
 יד ןה ןדיי יד ןה זַא ,ןזײװַאב ןטקַאפ ייר עצנַאג ַא .טפַאהנסיװעג רעייז
 העובש יד קידנבעגּפָא ןוא ,בוח רעייז וצ טסנרע ןגױצַאב ךיז ןבָאה עטמַאַאב
 .םיטרפ עלַא ןיא יז ןטיהּפָא ךעלרע עקַאט יז ןליוו רַאסימָאק-לייצ ןרָאפ
 םירפסה לכה ךס/ זַא ,רעטנוא ןייד רעװָארטסָא רעד טביירש ,לשמל ,ױזַא
 ,המישר יד רעטנוא טביירש רעכלעוו ,סנרּפ המלש ןב השמ ;"תואמ שלש
 -רעטנוא יד ,טרָאװ ןייא טימ ,םירפס 279 ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טקרעמַאב
 .העובש ַא ןבעגּפָא ןופ תוירחא עצנַאג סָאד ךיז ףיוא ןליפ עטעמתחעג

 -נוא יד וװ ,ןטכירַאב עצנַאג ןַארַאפ ןענעז תומישר ערעדנַא רעטנוא

 -נעמַאזוצ ןיא ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ,סיוא שוריפב ןביירש עטעמתחעגרעט

 ,לשמל ,ױזַא .,עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טימ גנַאה

 ןליופַאב םרח ַא רעטנוא ןבָאה ייז זַא ,"םיפולא, רעװָאלָאקָאס יד ןביירש

 םירפס עלַא ןעגנערב וצ רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןוא טָאטש ןופ ןדיי עלַא
 ,"םינטק לש ןהו םישנ לש ןהו םישנא לש ןח;

 יז ,טרּפ ןדעי ףיוא דיּפקמ קרַאטש ךיוא ןענעז עטמַאַאב-לייצ יד
 רעד סָאװרַאפ ,לּפמעטשיריּפָאּפ ןופ עיצנעגער רעד רַאפ ךיז ןרעפטנערַאפ
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 טרפב .ןעלּפמעטש םוצ םירפס יד טכַארבעג טשינ טָאה רענעי רעדָא

 -סיורג רעד ןיא .תוליהק ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס ןעוו ייז ןענעז ךעלטקניּפ

 ,ריאמ, זַא ,רעטמַאַאב רעד טלייצרַאפ (5:6ז0) םערש טָאטש רעשילוּפ
 -יא טָאה רע .םייה רעד ןיא ָאטשינ זיא ,בר רעקינרוק רעקידרעירפ רעז

 "עג טָאה יורפ יד .עלעטש ַא ןכוז ןעגנַאגעג ןיילַא ןוא יורפ יד טזָאלעגרעב

 -עגטימ ךיז טימ רע טָאה טשער םעד ,םירפס 109 ןעלּפמעטש וצ טכַארב

 2 | ,"ןירַא געוו ןיא ןעמונ

 טָאה רע סָאװרַאפ ,רעטמַאַאב רעד ךיז טרעפטנערַאפ קינּפיל ןיא

 .ןדיי ןייק ָאטשינ טרָאד ןענעז'ס לייוו, ,םירפס ןייק טלּפמעטשעגּפָא טשינ

 וועשזרוט ,ןישטרעוװס רעפרעד יד ןיא ."ןברָאטשעגסיױוא יאדווא ןענעז יז

 ןדיי יד ךיז ןענעז, (טנַאק רעצעינַארבול) עיװָאזַאמ ןיא עצישינַאש ןוא

 -ּפמעטש וצ סָאװ ןעוועג טשינ טרָאד זיא רַאפױעד ,"ןכָארקעגרעדנַאנופ

 | | יי | .ןעל

 רעד ןזיװעגסױרַא טָאה טייקנבעגעגרעביא ןוא סיילפ ןרעדנוזַאב ַא

 ןייק ןעמוקעג .טַאיװַָאּפ רערימדול ןיא םירפס עשידיי ןופ רָאטַארטסול

 ,עציװָאלימס ףרָאד ןופ םָאנָאקע םוצ ווירב ַא טקישעג רע טָאה ,גוליצשוא

 "יװָאלימס םוצ םיחולש טקישעג לָאמ 3 רעירפ ךָאנ טָאה להק רעד ןוא

 רָאטַארטסול רעד .םירפס יד ןעלּפמעטש ןעמוק לָאז רע ,רַאדנערַא רעצ

 טָאה רענעי רעבָא ,גוליצשוא ןיא געט 2 עצנַאג טרַאװעג םיא ףיוא טָאה

 טזוומעג רע טָאה רעבירעד .טלעטשעג טשינ ךיז תונשקע ןייז תמחמ

 םיא ןלעטש לחק ןוא רַאסימָאק רעקיטרָא רעד ,טשינרָאג טימ ןרָאפקעװַא

 רעד רַאפ ןקיטרַאפטכער ןענעק ךיז רע לָאז םיא ךרוד סָאװ ,בתכ ַא סיוא

 יד ןכילגרַאפ רעטעּפש -- טכוד רימ יו -- טָאה עכלעוו ,עיצנעגער

 טנעקעג טכייל םודָא ױזַא ןוא ,תומישר-טלעגּפָאק יד טימ תומישר-םירפס

 ,המישר רעד ןיא ןרָאװעג ןטימעגסיוא ץעמע זיא יצ ,ןלעטשטסעפ

 רעד ,לשמל ,סָאװ ,סָאד ףױרַא ךימ טריפ קנַאדעג ןקיזָאד םעד ףיוא

 "רעד יד ןיא סָאװרַאפ ךיז קידנרעפטנערַאפ ,רָאטַארטסול רעשיװָאזַאמ

 עיצַארטסול רעד תעב זַא ,שוריפב טקרעמַאב ,ןדיי ןייק ָאטשינ ןענעז רעפ

 יי ר .ןעוועג ןדיי טרָאד ךָאנ ןענעז טלעגּפָאק ןופ

 -ייש עטנעָאנ ַא טַאהעג טָאה גנולײצ-טלעגּפָאק יד זַא ,םעד ןגעוו

 לטעטש םעד ןופ ןעגנירד ךיוא ןעמ ןעק ,גנולייצ-םירפס רעד טימ תוָכ



 - עטנישעג ןענטיֿבא
 טמוקַאב רָאטַארטסול-םירפס רעקיטרָאד ועד .ןליוּפ-סיורג ןיא לעגימש

 עכלעוו ,עװַארָאמ ןופ ןדיי ייווצ זַא ,טַארטסינַאמ םעד ןופ בתכ ַא סױרַא

 ,לטעטש םעד ןיא ןביושרַאפ ןעוועג גנולײצ-טלעגּפָאק רעד ייב ןענעז

 סָאד .טָאטש ןופ ןפָאלטנַא גנולייצ:םירפס רעד רַאפ טכַאנ יד ןענעז

 עכלעו ,םיתביילעב עשידיי ערעדנַא ייווצ ןָאטעג ךיוא ןבָאה עבלעז

 ,ןפָאלטנַא טכַאנײב תוחּפשמ ןוא ןכַאז יד טימ ןענעז

 -טלעגּפָאק עטצעל יד דוסי ןרַאפ ןעמענ וצ ּפיצנירּפ רעגולק רעד
 ,טלעגּפָאק ןופ סרָאטַארטסול עבלעז יד ןצונַאב ,1775 רָאי ןופ גנולייצ
 -ּפָאק רעד ייב סָאװ ,גנולייטנייא עוויטַארטסינימדַא עקיבלעז יד ןעמעננָא
 ףיוא ןטיײקשלַאּפ עסיורג וצ ןופ טיהעגּפָא אמתסמ טָאה --- גנולייצ-טלעג
 .טיבעג םעד

 םוש ןייק זיא ןירעד --- ןעמוקעגרָאפ רעכיז רעבָא ןענעז ןטייקשלַאפ
 קינײװ רעייז רימ ןענעגעגַאב ןטקַא-לּפמעטש יד ןיא םגה ,ָאטשינ קפס
 ,םעד ןגעוו תועידי

 -ַאק םעד ןופ טכירַאב רעד זיא טרּפ םעד ןיא טנַאסערעטניא רעייז

 -רָאפניא ענייז טיול .יקסנישוא ,עילָאדָאּפץענעמַאק ןיא רָאזיוװער-רעמ

 -טשינ ךס ַא םיבושי ןוא תוליהק רעניארקוא יד ןיא ךיז ןעניפעג סעיצַאמ

 זיא ןדיי יד ןשיװצ סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד ,םירפס עטלּפמעטשעג

 -רעבליז"ייא רעד זַא ,גנַאלק ַא ןעגנַאגעגמורַא גנולייצ-םירפס רעד תעב

 טרעייג ,רעקילָאמניײא ןייק טשינ זיא רפס ַא ןופ לָאצּפָא רעקידנשָארג

 רַאפרעד .רָאי לטרעפ ןדעי ןענָאמנײא טעװ ןעמ סָאװ ,רעקידנעטש ַא

 דָארגײטיק לטעטש ןיא .םירפס ךס ַא ןטלַאהַאב ןדיי ךס ַא ןבָאה עקַאט |

 רעצעלָאקָאס ןיא ,םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ 200 ַא ןעניפעג ךיז ןלָאז

 רעד ןיא ,טנטסַאק עסיורג ייווצ ץרעשט טָאטש ןיא ,200 יװ רעמ לחק

 עטלּפמעטשעג-טשינ ךס ַא ןעניפעג ךיוא ךיז ןלָאז שזָאבישזעמ טָאטש

 יד .טּפַאשדָאװעיַאװ רעלַאדַאפ ןופ םיבושי יד ןיא עבלעז סָאד .םירפס
 -ַאק ןיא טנזיוט 20 ףיוא ּפֶא רע טצַאש םירפס עטלּפמעטשעג-טשינג לָאצ

 ,טפַאשדָאװעיאװ רעצענעמ

 צלֲא טשינ ןריי יד ןבָאה הביבס רעמעלעכ ןוא םעלעכ ןיא ךיוא

 -ַאק רעװַאלסיָאװ רעד ןופ רעביירש רעד .ןעלּפמעטש םוצ ןבעגעג םירפס
 ;םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ 20 ַא ןעמונעגפיונוצ טָאה יקטווָאקשעיק רעמ
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 םיבושי עקימורַא יד ןיא זַא ,ןעװעג עידומ םיא ןעמ טָאה םעד ץוחַא

 ,םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ךיז ןעניפעג

 "עג ץלַא טשינ זיא ץענַאװשז טָאטש רעשיניארקוא רעד ןיא ךיוא

 טָאה יקסװָארטסָא טנעדיװער-רעמַאק רעקיטרָאד רעד .גנונעדרָא ןיא ןעוו

 ,לּפמעטש ןשלַאפ ַא ןצונַאב ןדיי עקיטרָאד יד זַא ,טסווורעד קילעפוצ ךיז

 "עג גנַאװ טשינ .םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ןוא

 ַא טכַאמעג "םיבוט-םימי עשידיי עכעלרעייפ תעב, רע טָאה טכַארט

 "עגוצ רע זיא סרעטכעװו עכעלטע טימ ןעמַאזוצ ,לוש רעד ןיא עיזיווער

 -ַאב ייז ןוא םיסנרּפ יד ןוא שמש םעד ןפורעגסױרַא ,לוש רעד וצ ןעמוק

 .עטמַאַאב יד ייז ןזייוו ןוא םירפס יד ןעמעלַא ייב ןעמענוצפיונוצ ןליופ

 ידע .הדירמ ַא שממ ,למוט רעסיורג ַא ןרָאװעג לייוורעד זיא לוש ןיא

 ןפרָאװעגסױרַא ןבָאה ייז ,לוש ןופ סױרַא שער ןסיורג ַא טימ ןענעז ןדיי

 ,רעטכעוװ םעד ןגָאלשעצ ןטסיופ יד טימ ןוא רעטצנעפ ןכרוד םירפס יד

 -עטיש לסיבַא זיא םלוע רעד זַא ."ריט עטשרעטניה יד טיהעג טָאה סָאװ

 טרידיװער רעטכעוו יד טימ ןעמַאזוצ רָאזיװער רעד טָאה ,ןרָאװעג רער

 -נע ןענעז סָאװ ,ןעלּפמעטש יד .ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ןופ םירפס יד

 ַא ןיא טרָאד ןענופעג ןוא ןסירעגּפָא רע טָאה ,עשלַאפ וצ ןעוועג ךעל

 ,םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ 6 לקניוו םענעטלַאהַאב

 ןייא טַאהעג עיצנעגער-ילּפמעטש יד טָאה ןטרָאּפַאר עלַא יד ףיוא

 עשלַאפ טימ םירפס רעדָא םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ עלַא :רעפטנע

 ןיא ןצעזנײרַא םירפס יד ןופ רעציזַאב יד ןוא ןעמענוצ ןעלּפמעטש

 .הסיפת

 ,סרעבעגּפָא-טרָאּפַאר יד ןעוועג םיכסמ טשינ רעבָא ןבָאה טימרעד

 ַאזַא זַא ,טלַאה יקסנישוא רעמַאק רעצענעמַאק רעד ןופ טנעדיווער רעד

 ,ןדיי יד .רצוא-הכולמ םעד ןדָאש ַא ןעגנערב רָאנ טעוװ גנונעדרָארַאפ ןימ

 ןיא ןדָאל רַאפרעד ייז טעװ ןעמ ביוא זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ,'וע טביירש

 .ןענערברַאפ םירפס עטלּפמעטשעג טשינ עלַא ייז ןלעוװ ,ןיירַא טכירעג

 זַא ,העדומ עיינ ַא ןבעגסױרַא לָאז עיצנעגער יד זַא ,זיא גָאלשרָאפ ןייז

 סע ןגעמ ,םירפס ערעייז טלּפמעטשעג טשינ טציא זיב ןבָאה סָאװ יד

 טפָארטשַאב גנערטש ןלעװ טשינ ןגלָאפ סָאװ יד זַא ןוא ,ןָאט טציא

 י.ןרעוו
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 -עג ןלעפעג זיא ,עכעלדנעטשרַאפ ןוא עשיגָאל ַא ,הצע עקיזָאד יד

 ַא סורַא טייג 1780 רַאונַאי ןט-10 םעד .עיצנעגער-לּפמעטש רעד ןרָאװ

 יד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,טסעפ טלעטש רעכלעוו ,לַאסרעװינוא רעיינ

 1776 רַאורבעפ ןט29 ןוא 1775 ינוי ןט3 ןופ ןלַאסרעוװינוא עקידרעירפ

 .תוחול ןוא םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ןדיי ייב ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפעג

 ןלָאז ייז ,ןדיי ענלצנייא יד ןה ןוא תוליהק יד ןה טפור לַאסרעוװינוא רעד

 א רעטנוא תוחול ןוא םירפס ערעייז ןעלּפמעטשּפָא ןזָאל ץרעמ ףוס זיב

 ,הסיפת ןכָאװ ייווצ ןוא סענווירג 500 ןופ ףָארטש

 ,חלועּפ עסיורג ַא טַאהעג טָאה 1780 רָאי ןופ לַאטרעװינוא רעד

 -עג טכַארבעג תוליהק עלַא ןופ ןענעז םירפס רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה

 טקידנערַאפ זיא לַאסרעװינוא ןקיזָאד םעד טימ .ןעלּפמעטש םוצ ןרָאװ

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םירפס עשידיי ןגעװו גנובעגצעזעג יד ןרָאװעג

 טימ עיצנעגערילּפמעטש רעד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאג יד ,זנַאל

 טשינ לָאז ךוב ןייא ןייק זַא ,ףיורעד טדנעװעג טציא זיא עטמַאַאב עריא

 ןרעמַאק-ץענערג יד ייב לּפמעטש ַא ןָא דנַאל ןיא ןײרַא

 1791 -- 1788 םייס ןקירָאיריפ ןזיב ךיז טָאה עכלעוו ,עטיל ןיא

 ץעזעג םייס סָאד טָאה ,עיצַארטסינימדַא רענעגייא ןַא רעטנוא ןענופעג

 ,לּפמעטש-םירפס ןשידיי ןגעו ךיוא אליממ ןוא ,לּפמעטשיריּפַאּפ ןגעוו

 ַא ןטָארטעגנײרַא זיא 1792 רָאי ןיא טשרע .הטילש ןייק טַאהעג טשיג

 -יטליג יד זיא 1791 רָאי ןופ ץעזעג ןופ דוסי ןפיוא ,גנורעדנע עסיוועג

 ךיוא ןרָאװעג טײרּפשעגסױא לּפמעטשיריּפַאּפ ןגעוו ץעזעג םעד ןופ טייק

 עכלעוו ,עיסימָאק-ץנַאניפ יד טיג 1791 רַאורבעפ ןט7 םעד .עטיל ףיוא

 רַאפ ןוא ןיורק רעד רַאפ עקידתופתוש ַא ןעוועג טלָאמעד טניז ןיוש זיא

 ןעלּפמעטש ןצענערג יד ייב לָאז ןעמ זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא סױרַא ,עטיל

 .ןעמוקניײרַא טשינ ןלָאז ייז ןענַאװ ןופ ,םירפס עלַא

 ןגעוו עיסימָאק רעקידתופתוש רעד ןופ גנונעדרָארַאפ עלעיצעּפס ַא

 ,ררעטעּפש שדוח ַא טימ סױרַא זיא עטיל ןיא םירפס עשידיי ןעלּפמעטש

 סָאד רעביא טרזח לַאסרעװינוא רעקיזָאד רעד ,1792 ץרעמ ןט-22 םעד

 1776 רָאי ןופ לַאסרעװינוא ןופ טנַאקַאב זדנוא ןיוש זיא סָאװ עבלעז

 ןוא םינבר יד ףיוא ףױרַא טגייל לַאסרעװינוא רעד .רעדנעל-ןיורק יד רַאפ

 ןעגנערב וצ םרח ַא רעטנוא ןדיי עלַא ןייז וצ בייחמ בוח םעד םיסנרפ
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 ,העובש רעד ןופ חסונ םעד טמיטשַאב רע .גנולייצ רעד ֹוצ םירפס ערעייז

 ןעמ סָאװ ,יד ;ןטמַאַאב-לייצ ןרַאפ ּפָא ןביג םיסנרּפ ןוא בר רעד סָאװ

 -ריפ ַא ןלָאצַאב ןלעװ ,םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ייז ייב ןעניפעג טעוװ

 -מַאַאב-לייצ יד .הילת טמוק לּפמעטש םעד ןשלעפ רַאפ ;לָאצּפָא ןקיכַאפ

 ,רפס ןדעי ןופ גנָאלעש ַא ןיול ןעמוקַאב עט

 סעיצַאקסיפנַאק ,ןפָארטש ,ןטייקשלַאפ

 ,רעיינ ַא ןגעו 1780 רָאי ןופ לַאסרעװינוא םעד ןדײרמורַא םייב

 -יגיא טכַארבעג ךיא בָאה ,םירפס עשידיי ןופ עיצַארטסול רענײמעגלַא

 ןטיה תוליהק ךס ַא זַא ,םעד ןגעו עטמַאַאב-ץנַאניפ ןופ ןטכירַאב עק

 טכַארבעג בָאה ךיא ,לּפמעטש-םירפס ןגעוו גנונעדרָארַאפ יד ּפָא טשינ

 ַא ןטנַאק עסיוועג ןיא זיא סָאד סָאװרַאֿפ ,ויטָאמ ןטנַאסערעטניא ןַא

 זיא רעייטש-םירפס רעד זַא ,גנַאלק רעשלַאפ רעד :גנוניײשרעד:ןסַאמ |

 ,רעקירָאילטרעּפ ַא טרעיינ ,רעקילָאמניײא ןייק טשינ

 יו טכַארטַאב לּפמעטש-םירפס םעד טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 "אב רעכעלטסירק רעד ףיוא לח טשינ זיא סָאװ ,ןדיי ףיוא הריזג עייז ַא

 ןטשרע ןיימ ןיא םעד ןיא טרָא רעד ָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ .גנורעקלעפ

 ןרעוו םירפס יד וו ,*קלָאפ ןשידיי, ןופ לַאירָאמעמ ןטריטיצ לקיטרַא

 -ַאב דיי סָאװ ,רעדנוװו ןייק טשינ ."ןטייקילייה ערעזדנוא,, ןֿפורעגנָא

 טימ ץוח ,טלענּפָאק ,לשמל ,יװ ןרעײטש-םַאנסיױא ךס ַא טימ טרעווש

 ךיז ןעיײרדוצסױרַא טוװרּפעג ןבָאה ,ןרעייטש-הליהק ערעווש יילרעלכ

 רעװש ָאד זיא ,ןרעייטש ייב דימת יו .רעייטש-םירפס םעיינ םעד ןופ

 סָאװ ,יד ןופ טנעצָארּפ רעד ןעוועג זיא סע סיורג יו ,ןלעטשוצטסעפ

 | | .ץעזועג ןפיוא ןעוועג רבוע ןבָאה
 -ָאמעמ ַא ןיא טָאה ןָאזנַאמלַאק .ס רעטקָאד-יצידעמ רעשידיי ַא

 רעשיליױוּפ רעד טגיילעגרָאפ ,הריסמ טימ קרַאטש טקעמש סָאװ ,םודנַאו

 .םירפס עשידיי ,לּפמעטשיריּפַאּפ :ןרעייטש ריפ עגונב ףליה ןייז הכולמ

 עכלעוו גנוריגער רעד ןזייוופיוא ליוו רע, .טלעגּפָאק ןוא תוחול עשידיי

 עקיזָאד יד ייב ןעגנַאגַאב ןרעװ סע ןעיירעלדניווש ןוא ןגעוורעטניה

 םעד ןעגנערבוצניירַא ןעגנוקעדטנַא ענייז טימ טנכער רע ןוא ,ןרעייטש

 רעטסקירעדינ, רעד ."ןדליג טנזױט טרעדנוה עכעלטע רצוא-הכולמ
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 -ָאק יד זַא ,טפַאה ,2160161026 40640ע ,"ןָאזנַאמלַאק ,ס עלעקנעבסופ

 .ןױל ןטעפ; ַא ןבעג החריט ןייז רַאפ םיא טעװ עיסימ

 טצַאש רט ליפיו ףיוא .,ןָא טשינ ןָאזנַאמלַאק טיג ןרעױדַאב םוצ

 ךיז רעבירעד ןזומ רימ .רעדנוזַאב רעייטש ןדעי ייב ןטײקשלַאפ יד ּפָא

 ,םיטרּפ וצ ןייגרעביא ןוא גנוצַאשּפָא רענײמעגלַא רעדיווטעי ןופ ןגָאזּפָא

 יד ףיוא ןייז וצ רבוע ױזַא יו ,ןעוועג ןענעז םינפוא ענעדיישרַאפ

 עג זיא רעטסטײרּפשרַאפ עמַאס רעד .,עיסימָאק רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ

 ,םירפס ןעלּפמעטש וצ טשינ :ןעוו

 טרעװ עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןופ ןלַאטרעװינוא עטשרע יד ןיא
 ןשידיי ןפיוא םירפס יד ןעלּפמעטשי-טשיג רַאפ תוירחא יד טגײלעגפױרַא
 ןופ ףָארטש ַא טימ ברע רַאפרעד ןענעז םיסנרּפ יד ןוא םינבר יד .ללכ
 ןופ טמַא םעד רעדָא תונברח-אסכ סָאד ןרילרַאפ טימ ןוא סענווירג 0
 ,סנרּפ

 -ידיי ַא ןעוו ,לָאפ ןייא זיולב טנַאקַאב זדנוא זיא קיטקַארּפ רעד ןיא
 -עהעג יװ ןעלּפמעטש טשינ רַאפ טכירעג ןֹרַאפ ןדָאלעג טרעוװ הליחק עש
 -ץנַאניפ רעד ןופ טכירעג סָאד טנקסּפ 1778 רָאי ןיא .םירפס יד קיר
 -ּפָא ןומ הליהק רעצענישזרַאזָא רעד ןופ רעטערטרַאפ רעד זַא ,עיסימָאק
 -פמעטש םוצ םירפס עלַא ןבעגעגּפָא רע טָאה ותעשב זַא ,העובש ַא ןבעג
 הליהק רעקיזָאד רעד ןיא ןעמוקעג רעטעּפש ןיא סָאװ דיי ַא זַא ןוא ,ןעל
 -טשינ יירד ןיהַא טכַארבעגטימ ךיז טימ טָאה עיכַאלָאװ דנַאל םעד ןופ
 ,םירפס עטלּפמעטשעג

 זיא'ס .טיהעגּפָא ןרָאװעג טשינ טקנוּפ רעד רעבָא זיא ללכ ךרדב
 ןופ םישעמ יד רַאפ תוירחא יד ןגָארט לָאז להק זַא ,ןעוועג ךעלגעממוא
 ןריקסיפנָאק טימ םידיחי רעבירעד ןעמ טגעלפ ןפָארטשַאב .דיחי ןדעי
 לָאמלײט רעדָא ןטלּפָאט ַא טימ רעבָא ,םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ יד
 -טשינ ןופ לַאפ ןייא ןיא זיולב .לָאצּפָאלּפמעטש ןקיכַאפריפ טימ ןליפַא
 ןביוא יד ןרָאװעג טדנעװעגנָא זיא יירעקורד ַא ךרוד םירפס ןעלּפמעטש
 800 טכַאמעגסיױא טָאה סָאװ ,סענווירג 500 ןופ ףָארטש עטנַאמרעד

 .י ,ןדליג

 טקידלושַאב ,1780 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעצָארּפ רעקיזָאד רעד |
 ששידיי ןופ יירעקורד רעצעניסקעלָא רעד ןופ םיתבדילעב יד ןעוועג ןענעז
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 -רָאיַאמ רשא ,שטיװָאקטרָאמ לעװָאי ,שטיוװָאקשרעה ָאקמַארבַא :םירפס

 -קעלָא ןופ רעמיטנגייא רעד ,השמ ןוא שטיװָאישָאי ָאקשַאנָאמ ,שטיװָאק

 "רכומ רעד ןוא יקסירָאטרַאשט שזרעימישזַאק טשריפ רעד --- ץעניס

 טגכערעגסיוא ןרעוו טקַאיגָאלקנָא םעד ןיא ,שטיװָאנָארַא יכדרמ םירפס

 ,םירפס-רכומ ריא ןופ ןוא יירעקווד רעד ןופ ןטייקשלַאפ ענעדיישרַאפ

 םירפס טפיוקרַאפ דירי רעװעשטיטַאל ןפיױא רע טָאה 1778 רָאי ןיא

 -עג םעד ייב םיא טָאה יקסװָאברַאב רָאזיװער רעד ןעוו ,לּפמעטש ַא ןָא

 "ורד רעד ןיא טפיוקעג רע טָאה םירפס יד זַא ,טהנעטעג רע טָאה ,טּפַאכ

 ןעמונעג רעטעּפש רע טָאה ןעלּפמעטש יד זַא ןוא ןעלּפמעטש ןָא יירעק

 -עגפיורַא טשינ ןוא רעדנוזַאב ןטלַאהעג ייז ,רעמַאק רעקיטרָאד ועד ןיא

 ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה עיזיווער רעד ייב .םירפס יד ףיוא טּפעלק

 עכלעוו יד זַא ןוא ,םירפס ליפיוו ןעלּפמעטש ליפוזַא טשינ טָאה רע זַא

 עטלַא ןופ ענעסירעגּפָארַא טרעיינ ,םירפס עיינ רַאפ טשינ ןענעז טָאה וע

 יירעקורד יד ןוא טריקסיפנָאק םירפס יד ןעמ טָאה ףָארטש ַא יו ,םירפס

 םעד ןגעק טָאה יז סָאװ רַאפרעד ,ןדליג טרעדנוה טכַא טימ טפָארטשַאב

 עטלּפמעטשעג-טשינ טפיקרַאפ 1775 ינוי ןט:16 ןופ לַאסרעװינוא

 -קעלָא טָאטש ןופ רעמיטנגייא רעד ,יקסירָאטרַאשט טשריפ רעד ,םירפס

 ןלָאצניײא ןלָאז יז ,סרעקורד יד ןדיי יד ןלייאוצוצ בייוחמ זיא ,ץעניס

 ןעמ טָאה םירפס עטריקסיפנָאק יד .סנק ןטגײלעגפױרַא ייז ףיוא םעד

 עמוס רעטזיילעג רעד ןופ לטירד ןייא ןוא עיצַאטיציל ַא ףיוא טפיוקרַאפ

 רעד לטירד ייווצ עקירעביא יד ,(רָאטַאלעד) רוסמ רעד ןעמוקַאב טָאה

 ,(ןשָארג 10 טימ ןדליג 67 ה"ד) רצוא-הכולמ

 יירעקורד יד טקידניזרַאפ קרַאטש ךיז טָאה ןעיירעקורד ערעדנַא ןופ

 "רָאי .עשרַאװ ןבעל ףָאהיײנ ןיא רעגעירק ןָאטנַא ןַאהָאי טסירק םעד ןופ

 זיב ,סעקינמירפס-רכומ ערעדנַא ןופ רוגיטק רעד ןעוועג רע זיא גנַאל

 "רַאפ ןופ ערה-רצי רעד .ןרָאװעג טלכיורטשעג זיא ןײלַא רע ..,ןענַאװ

 ןעוועג רבוג ףוס-לכ-ףוס םיא ייב טָאה םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ןפיוק

 ןיא טפמעקעג גנַאלנרָאי יז רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןּפיצנירּפ עשילַארָאמ יד

 | .סמודנַארָאמעמ עכיײרלָאצ ענייז

 רעסיל ַא ןגעקַא רָאטַאלעד רעד 1786 רָאי ןיא רע זיא ,לשמל ,ױזַא

 -עגפיוא ןעמ טָאה ןייזייב סרעגעירק ןיא עקַאט ,לצעג קינמירפס-רכומ

 ןיא דוסב טפיוקרַאפ טָאה לצעג עכלעוו ,םירפס טימ סנטסַאק יד טקַאּפ



 497 ;טנישעג ןעלטיֿפַאֿפ

 םירפס 291 ןופ זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה עיזיווער עקיזָאד יד .עגַארּפ

 םורַא .םירפס עטלַא ןופ ןעלּפמעטש טּפעלקעגפיוא ןעוועג 20 ףיוא ןענעז

 ןעועג טּפעלקעגפיוא ,אתגולּפ עצנַאג ַא ןעמוקעגסױרַא זיא םישמוח יד

 ,(דנעב 2) םישמוח גנַאג ןצנַאג ַא ןופ רפס ןייא ףיוא רָאנ לּפמעטש ַא זיא

 ףרַאד לּפמעטש רעד ,קיטכיר טשינ זיא סָאד זַא ,טהנעטעג רעגעירק טָאה

 יד ןַא ,טגָאזעג טָאה רעדיו לצעג .רעדנוזַאב דנַאב ןדעי ףיוא ןייטש

 ןייא ןופ ןלייט עקיצנייא טרעייג ,ערעדנוזַאב ןייק טשינ ןענעז םישמוח

 ןביוהעגפיוא טָאה רעגעירק סָאװ ,למוט ןצנַאג ןפיוא טקוקעג טשינ .'ןפס

 "קסּפ רעד זיא --- םימעט-ץנערוקנָאק רעביא אמתסמ -- ןינע םעד םורָא

 -ּפמעטש יד זַא ,ןרעווש טפרַאדעג טָאה לצעג .,רעדלימ ַא רעייז ןעוועג ןיז

 טרעיינ ,םירפס עטלַא ןופ ןסירעגּפָארַא טשינ רע טָאה םירפס יד ןופ ןעל

 -ּפָארַא טזמעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןדיי ערעדנַא ייב ייז טפיוקעג

 יד ףיוא .עיינ ןּפעלקוצ ןוא םירפס יד ןופ ןעלּפמעטש עטלַא יד ןסייר

 ,רעדנוזַאב קלח ןדעי ףיוא ןעלּפמעטש ןפיוק טזומעג לצעג טָאה םישמוח

 עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןיא ןיירַא רעגעירק טקיש רעטעּפש רָאי ייווצ

 ןטייקשלַאפ יד ךיוא רע טרירַאב םיא ןיא סָאװ ,םודנַארָאמעמ ןטיירב ַא

 -נַאקַאבמוא ןַא זַא ,ןלייצרַאפ וצ רע סייוו ,לשמל ,ױזַא .עטמַאַאב יד ןופ

 םירפס עטלפמעטשעג טשינ טפיוקרַאפ יירפ ןוא קנַארפ טָאה דיי רעט

 רעבָא ,ןעזעג ץלַא סָאד טָאה רעביירש רעד .ענשטנעל ןיא דירי ןפיוא

 ןרַאפ ארומ תמחמ דיי ןטימ ךיז ןבייהוצנָא טייקטסיירד יד טַאהעג טשיג

 ,טניווװעג דיי רעד טָאה םיא ייב סָאװ ,ץירּפ

 רעכלעוו ,רעגעירק ,ןטיבעג עיצַאוטיס יד ךיז טָאה רעבָא םיצולּפ

 טָאה ןוא רוגיטק ןופ לָאר רעד ןיא ןטָארטעגסױרַא רדסכ רעירפ זיא
 טרעװ ,סמודנַארָאמעמ עגנערטש טימ עיסימָאק-ץנַאניפ יד ןטָאשרַאפ
 ;עגַאל רעמענעגנא-טשינ רערעדנַא ןַא ןיא רָאג טלעטשעגקעװַא ןײלַא
 וליפַא זיא ןײלַא רע ןוא ,ןעגנוקידלושַאב םיא ףיוא ןלַאפ ןטייז עלַא ןופ
 ,טקידניזעג טָאה רע זַא ,ןייז וצ הדומ ךיז ןעגנוווצעג

 טָאה רע זַא ןֶא םיא עיסימָאק-ץנַאניפ יד טגָאלק 1789 רָאי ןיא
 זַא ןוא עטקורדעג גנַאל ןופ ןיוש םירפס ןדיי טפיוקרַאפ לּפמעטש ַא ןָא
 260 זיולב טַאהעג םירפס 2.641 ןשיװצ רע טָאה דירי רענשטנעל ןפיוא
 עשידיי 2,000 טקישעג ןיהַא רע טָאה םעד ץֹוחַא, ןוא עטלּפמעטשעג



 י 2 2 : : א יי = 6 0

 םולבלעגניו לאֹונפע 208

 טניימ אמתסמ) "סנגיוב ףיוא ךעלטנייוועג טפיוקרַאפ ןעמ עכלעוו ,ןקורד
 | ,(תוחול ָאד ןעמ

 ַא ,קילעזקילג ףעזוי רעסיוועג ַא םיא טקידלושַאב 1791 רָאי ןיא

 ןטסערג םוצ טפיוקרַאפ יירעקורד רעּפָאהיײנ יד, זַא ,עשרַאװ ןופ דמושמ

 טָאה ןזײװַאב וצ סָאד ידכ ."םירפס עשידיי עטלפמעטשעג-טשינ לייט

 זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה רע .ןרינָאיּפשכָאנ ןעמונעג קילעזקילג ךיז

 זיא ייז ףיוא סָאװ ,ייווצ וצ עטפעהעגפיונוצ םירפס טפיוקרַאפ רעגעירק

 סרעגעירק ןופ רפס ַא ןענופעג ךיוא טָאה רע ,לּפמעטש ןייא זיולב ןַארַאט

 וצ עגר עדעי סע טיירג זיא ןוא סטלּפמעטשעג-טשינ ַא --- יירעקורד

 7 .ןזייוו

 עמ ַא ןיא .קיטכיר רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה גנוקידלושַאב יד

 זא ןעוועג הדומ רעגעירק ךיז טָאה עיסימָאק-ץנַאניפ רעד וצ םודנַארָאמ

 טפיוקרַאפ רע זַא ,רעביירש רענילבול ןופ גנוקידלושַאב רעד ךייש סָאװ

 טשינ רעבָא ,ךעלגעמ סָאד זיא ,ןילבול ןיא םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ

 ןטלַאהעג טָאה רעבָא טכירעג סָאד .ןשטנעמ ענייז רָאנ ,סע טוט רע

 ןדליג 341 טימ טפָארטשַאב םיא טָאה ןוא ,קידלוש זיא רעגעירק זַא

 | ,'רג 15 טימ

 טקורעגסױרַא טָאה ןרעגעירק ןגעקַא ןעגנוקידלושַאב ערערעווש ךָאנ

 רעיונעג ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ םיא ןגעוו סָאװ ,ןישָאטַארק ןופ רעזייל

 םעד רע טעבנגַאב רָאי סעדעי זַא ,ןרעגעירק טקידלושַאב רע ,ןביירש וצ

 "ידרעטייוו רעד .ןדליג רעטנזיוט רעקילדנעצ עכעלטע ףיוא רצוא-הכולמ

 זיא סנייא .טנאקאבמוא זיא גנוקידלושַאב רעקיזָאד רעד ןופ לרוג רעק

 טריפרַאפ ןרעגעירק ןגעקַא זיא ןרָאי רעק-90 יד ןיא זַא ,טסוװַאב רעבָא

 ןוא םירפס עשידיי ןעלּפמעטש טשינ ןגעו סעצָארּפ רעיינ ַא ןרָאװעג

 ןייא טימ ןעלּפמעטש ןוא ןעמַאזוצ םירפס עכעלטע ןטפעהנעמַאזוצ ןגעוו

 ,לּפמעטש

 רעלסערב ןטימ ןינע רעד ןפורעגסױרַא טָאה סערעטניא ןסיורג ַא

 קרַאטש טָאה ןינע רעקיזָאד רעד .621825) סַאַאמ לַאכימ רעלדנעהכוב -

 סָאװ ,םעד תמחמ תישאר ןרעפס-ץנַאניפ עשיליופ יד טריסערעטניארַאפ

 ןוא םירפס ךס ַא ןלּפ טרעװילעג ןָא קידנעטש ןופ טָאה עלסערב

 רעכלעו ,ןינע םעד ןופ רעטקַארַאכ ןשהכולמנשיווצ ןרעביא סנטייווצ



 429 | עט ביש עג ןע5 טיפ ַא הק

 -ץנַאניפ יד ,ןלױּפ ןופ ץנעוורעטניא עשיטַאמָאלּפיד א ןפורעגסױרַא טָאה

 ןלױּפ ןייק ןײרַא ןעמוק עלסערב ןופ זַא ,טסווורעד ךיז טָאה עיסימָאק

 רעסיל רעד ןופ טשרמולכ לּפמעטש ןטשלעפעג ַא טימ םירפס עשידיי

 עיסימָאק יד טָאה ,קיטכיר זיא העידי יד יצ ,ןייגרעד וצ ידכ .ועמַאק

 טימ טָאה רעכלעוו ,ןטמַאַאב ןלעיצעּפס ַא שלסערב ןייק טקישעגסױרַא

 ןעמוקעג .קעשרעה ןעמָאנ ןטימ דיי ןשילוּפ ַא ףליח ֹוצ ןעמונעגטימ ךיז

 "על לַאכימ רעדָא !סַאַאמ לַאכימ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא ,עלסערב ןייק

 2 יד רַאפ טלָאצעג ןוא םירפס 3 טרָאד טפיוקעג ,גנולדנַאהכוב סלעב

 -ַאב ןרָאלק ַא טנעה יד ןיא קידנבָאה ,קיטש ַא ןשָארג 9 וצ ןעלּפמעטש

 -חכולמ ןשילוּפ ןופ ןדָאש םוצ ןעיירעלדניווש 'סַאַאמ לַאכימ ןופ זייוו

 -נסיוא רַאפ עיצַאטוּפעד רעד וצ עיסימָאקיץנַאניפ יד ךיז טדנעוו רצוא

 -רעטניא וצ השקב רעד טימ (םוירעטסינימ-ןרעסיוא) םינינע עטסקינייװ

 םיא ןופ ןעגנַאלרַאפ ןוא גיניק ןשיסיירּפ םייב ןינע םעד ןגעוו ןרינעוו

 | ,םישעמ סעסַאַאמ ןפָארטשַאב וצ קירעהעג יו

 -עג עקַאט אמתסמ ךיז טָאה םוירעטסינימ-ןרעסיוא עשיליֹוּפ סָאד

 ,רימ ןענעייל רעטעּפש טייצ ַא ןיא לייוו ,גיניק ןשיסײרּפ םוצ טדנעוו

 -ַאֲאמ וצ ןעגנוקרעמַאב עריא טקישעגנײרַא טָאה עיסימָאקיץנַאניפ יד זַא

 -ַאב עקיזָאד יד ןופ .עיסימָאק-שרָאפסױא רעד רַאפ ןעגנורעלקרעד סעס

 -ימ ,םיטרּפ עטנַאסערעטניא ךס ַא רעייז ךיז רימ ןסיוורעד ןעגנוקרעמ

 ןלױּפ ןייק לדנַאה םירפס רעד זַא ,ןעװעג הדומ ךיז טָאה סַאַאמ לַאכ

 ,םירפס ךס ַא רעהַא טפיוקרַאפ רע זַא ,גנוקיטפעשַאב עקיצנייא ןייז זיא

 ,עסיל ןייק היעשי ףסוי רעדָא ןתנ רענָאיסימָאק ןכרוד םירפס יד טריפ רע

 ןייק םירפס ליפיוזַא טריטרָאּפסנַארט רע םגה זַא ,טזײװַאב עיסימָאק יד

 רָאי ןופ רעמַאק רעסיל רעד ןופ תומישרילּפמעטש יד ןיא יז טָאה ,ןלוּפ

 טלַאמעד טָאה רעכלעוו ,ןתנ ןעמָאנ םעד לָאמ ןייא זיולב ןפָארטעג 5

 יד זַא ,רעטרעװ ערעדנַא טימ טסייה סָאד .םירפס 148 טלּפמעטשעגּפָא
 עטשלעפעג טימ ןעוועג ןענעז 1789 רָאי םוצ זיב ןטרָאּפסנַארט עקירעביא
 סעסַאַאמ זיא קיטכיר טשינ זַא ,טסעפ טלעטש עיסימָאק יד .ןעלּפמעטש
 ןעלּפמעטש ןטרָאּפסנַארט ערעסערג ןפיוק טגעלפ רע זַא ,גנוטּפױהַאב

 ןיא ךיז טריקיטקַארּפ 1778 רָאי םעד טניז .םירפס יד וצ ןּפעלקוצ יז ןוא
 םיא טימ סָאװ ,לּפמעטש םענעשעמ ַא טָאה רעמַאק עדעי זַא ,ןלױּפ
 טשינ טלָאמעד טניז ןיוש טּפעלק ןעמ רעבָא ,םירפס יד ּפָא ןעמ טלּפמעטש
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 11/שז םעד טניז זַא ,עיסימָאק יד טלייצרַאפ רעטייוו .ןעלּפמעטש ןייק וצ

 ןוא ,םירפס עשידיי ןייק עסיל ןיא טלּפמעטשעג טשינ ןיוש ןרעוו 7

 1789 -- 1787 ןרָאי יד ןיא ךיוא טָאה סַאַאמ זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע

 רעסיל רעד ןופ טשרמולכ לּפמעטש ןשיליױּפ ַא טימ םירפס טפיוקרַאפ

 םוצ ךיא בָאה ןינע ןטנַאסערעטניא רעייז םעד טָא ןופ ףוס םעד .יױעמַאק

 ,ןכוזפיוא ןטקַא יד ןיא טנעקעג טשינ ןרעױדַאב

 ,טביירש ןָאשזרָאק שועדַאט רעקירָאטסיה רעשיליוּפ רעטנַאקַאב רעד

 ןגעו םזיכעטַאק רעד, רושָארב רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ רבחמ רעד זַא

 יּפֶא ןופ ןעגנושלעפ ןגעוו 41 טייז ףיוא קידנביירש ,"םידמושמ ןוא ןדיי

 2 ןופ ןדָאש ַא הכולמ רעד טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ,ריּפַאּפ ןטלּפמעטשעג

 רעטרעעג רעד .סַאַאמ לאכימ ןינע םעד אמתסמ טניימ ,ןדליג ןָאילימ

 -עג ךיז טָאה סָאַאמ ןינע ןיא לייוו ,תועט ַא ןעגנַאגַאב ָאד זיא ובחמ

 .ןַא ןיא ,לּפמעטשיריּפַאּפ ןגעוו טשינ ןוא לּפמעטש-םירפס ןגעוו טלדנַאה

 ןסיוא זיא סעצָארּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןזייוונָא ךיא לע לקיטרַא רעדנַא

 ,םויכעטַאק ןופ רבחמ 'וע'ז

 "עז םירפס עשידיי ןעלּפמעטש טשינ ןגעוו ןסעצָארּפ עקירעביא יד

 ןפארטש יד םגה ,עטנכערעגסיוא יד יו ,עקיטכיוו ענױזַא טשינ ןיוש ןענ

 םייב ןענופעג ץירּפ רעשיליוּפ ַא טָאה ,לשמל ,ױזַא .עברַאה גונעג ןענעז

 עטלּפמעטשעג טשינ יירד שטיװָאנַאמטיל קעסָאי רַאדנערַא רעניולב

 ..ןיז ירד ענייז טימ םיא טצעזעגנײרַא ןעמ טָאה רַאפרעד .םירפס

 טָאה םעיינ ַא ףיוא רפס ןטלַא ןַא ןופ לּפמעטש ַא ןּפעלקרעביא רַאפ

 טימ זיולב טשינ טפָארטשַאב שטיװָאלצעג שובייל רעדניבנייא םעד ןעמ

 ןשָארג 18 טימ ןדליג 45 ןופ ףָארטש-טלעג טימ טרעיינ ,טסערַא

 רעד דלימ ץנַאג ןיוש זיא ןפָארטש עקיזָאד יד טימ ךיילגרַאפ ןיא

 טשינ ידכ .השמ בקעי דיי רעסיל רעד ןעמוקַאב טָאה סע סָאװ ,ןיד-קסּפ

 רעד טָאה טרופקנַארפ ןיא טפיוקעג םירפס ןטסַאק ַא ןקַאּפפױא ןפרַאד וצ

 תרוחס יד זַא ,רעמַאק-לַארעגעג רעד ייב טרעלקרעד ןַאמרופ רעכעלטסירק

 ױזַא .יקסנישטוויס רחוס ןכעלטסירק רעװעשרַאװ ַא וצ טריסערדַא זיא

 ןופ עיגעליווירּפ יד טַאהעג ןבָאה םירחוס עכעלטסירק ערעסערג יד יו

 רעד ייב ןרידיווער טשינ ןעמ טגעלפ תורוחס ערעייז זַא ,ה"ד ,אסימער

 רעייז וצ ןקישּפָא טייהרעטלגיזרַאפ טגעמעג ייז טָאה ןעמ רָאנ ,ץענערג

 רע טָאה ,ןלָאצרָאפ ןוא ןרידיווער טרָאד טשרע ןוא ,טרָא-סגנומיטשָאב
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 "מַאַאב יד .םירפס יד ןעלּפמעטשוצּפָא עשרַאװ ןיא טשרע ױזַא טכַארטעג

 ,םירפס עשידיי טרָאד ןענופעג ןוא ןטסַאק םעד טנפעעג רעבָא ןבָאה עט

 םעד ןסייהעג טשינ טָאה רע זַא ,טהנעטעג טָאה רחוס רעשידיי רעד

 ןזיא ףוס רעד .ןעגנורעלקרעד עכלעזַא רעמַאקי-לָאצ רעד ןבעג ןַאמרופ

 ןלָאצַאב טזומעג ןבָאה ןַאמרופ רעד ןה ןוא דיי רעד ןה זַא ,ןעוועג רעבָא

 ףָארטש רעטנוא זַא ,טנרַאװעג ןדיי יד ןרעוו קיטייצכיילג .סנק ןטלּפָאט ַא

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא תורוחס ןעיצַאב טשינ ייז ןרָאט עיצַאקסיפנָאק ןופ

 ,םירחוס עכעלטסירק

 -ּפמעטש ענעריּפַאּפ יד ןסײרּפָא סָאד ןעוועג זיא טײרּפשרַאפ רעייז

 עיסימָאק-ץנַאניפ יד .עיינ ףיוא ןּפעלקפיוא ןוא םירפס עטלַא ןופ ןעל

 -:וווצעג ןעוועג יז זיא ףוס-לכ-ףוס .ןפמשק רדסכ טזוומעג םעד ןגעק טָאה

 םעד ןרעדנע ןוא לַאסרעװינוא ןלעיצעּפס ַא םעד ןגעוו ןבעגוצסױרַא ןעג

 -ַאּפ ַא ןּפעלקוצוצ טָאטשנָא .םירפס ןעלּפמעטשּפָא ןופ ןפוא ןקיטציא-זיב

 ןעלּפמעטש וצ ןלױפַאב עיסימָאק יד טָאה רפס ןדעי וצ לּפמעטש םענעריפ

 ןָא טציא ןופ זיא קורדּפָא ןייז סָאװ ,לגיז םענעשעמ ַא טימ םירפס יד

 ,רפס ןדעי ףיוא ןבילבעג

 ןדניבנייא ןעוועג זיא עיסימָאק יד ןרַאנּפָא ףיוא גנַאג רעטייווצ ַא

 טָאה םורָא ױזַא ,רפס ןייא יוװ ייז ןבעגנָא ןוא םירפס עכעלטע ןעמַאזוצ

 ,םירפס עכעלטע ןעלּפמעטש וצ טרָאּפשעגניײא ךוב ןופ רעציזַאב רעד ךיז

 גהונ ױזַא ךיז טָאה ,ןסעצָארּפ עקידרעירפ יד ןופ ךיז ןענָאמרעד רימ יו

 ַאזרעּפ עטַאװירּפ ןָאט ךיוא ןגעלפ סָאד .יירעקורד רעפָאהיײנ יד ןעוועג

 טָאהעג טָאה סָאװ ,עסיל ןופ לצעג ,לשמל ,יוװ ,סעקינמירפס-רכומ ,ןענ

 ןלייט ןענעז חרות-ישמוח השמח יד יצ ,ןרעגעירק טימ ךוסכיס ןגנַאל ַאזַא

 יד .רעגעירק ןטלַאהעג טָאה'ס יו ,םירפס ערעדנוזַאב 5 יצ ,רפס ןייא ןופ

 ,ףנוניישרעד עטפָא ןַא ןעוועג אמתסמ ןענעז ןימ םעד ןופ ןעגנושלעפ

 ןבלעז םעד וצ ןרעקמוא לָאמ עכעלטע ךיז זומ עיסימָאקיץנַאניּפ יד לייוו

 .רעווינוא ןיא ףיורעד ּפֶא ךיז טלעטש יז .ןלַאסרעװינוא עריא ןיא ןילע
 יד ,רעמ ךָאנ ,1792 רָאי ןופ לַאסרעװינוא ןיא ןוא 1784 רָאי ןופ לַאס
 גנוניישרעד רעקיזָאד רעד טימ טעװ יז זַא ,ןעזעגנייא טָאה עיסימָאק

 "כאז טנעריוװשעג ןעמיטשַאב טשינ טעוװ ןעמ ביוא ,ןפמעק ןענעק טשינ
 עכעלטע יצ ,רפס ןייא סָאד ןיא יצ ,ןלעטשטסעפ ןלָאז סָאװ ,רענעק
 ,םענייא ןיא טפעהעגנעמָאזוצ
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 רענַעקכַאז םענעריווװשעג ַאזַא ןופ עיצקנופ יד טָאה עשרַאװ ןיא

 -יא רענעריױװשעג רעד טריפעגסיוא 1784 רָאי ןופ לַאסרעװינוא ןטיול

 רעטעּפש .שטיװָאפלָאװ לאומש שידיי ןוא שיאערבעה ןופ רעצעזרעב

 - ,שטיװָאלומש ןועמש קידנעס רעװעשרַאװ רעד ןעוועג סע זיא

 םירפס עטריקסיפנַאק יד ןופ המישר עשיטסיטַאטפ ַא

 ןשָארג | ןרליג רָאי

10 61 / 10 
182 6 1798 
1783 235 
14 26 2288 
15 194 
16 22 2 
187 10 
188 - 50 
1789 156 | 19 
1790 5 19 

1791 510 128 
1792 266 14 

2,0 1672 

 ןענעז עכלעו ,םירפס עטריקסיפנַאק יד ןופ המישר רעד טָא ןופ

 -עגנָא זא עז וצ זיא ,עיצַאטיציל ַא ףיוא ןרָאװעג טפיוקרַאֿפ ךָאנרעד

 ךָאנ שינעכוז שיגרענע ןַא ןָא ךיז טבייה ןרָאי רעק-80 יד ןופ ןביוה

 יד ןענעכערוצסיוא יאדכ זיא סעיצַאקסיפנָאק עטסקיטכיװ יד ןופ .םירפס

 םעד רעלדנעהכוב רעװעשרַאװ םעד ייב 1778 רָאי ןיא ;עקידרעטיײװ

 רעדָא 1000 ךרע ןַא זַא ה"ד ,ןדליג 422 ףיוא (061::6) ללערג טסירק
 רעטעּפש ןוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק םיא ייב ןענעז םירפס רעמ וליפַא

 -ָאנָאמָאלָאס קערעב ייב רָאי ןבלעז םעד ןיא .עיצַאטיציל ףיוא טפיוקרָאפ
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 15 טימ ןדליג 222 ףיא עלסערַאי טָאטש רעשיצילַאג רעד ןופ שטיוו
 ןַאמיײנ ַאישװָא ייב ןיטַאלימ רעמַאק רעד ףיוא 1789 רָאי ןיא ;ןשָארג
 380 רַאפ ןרעגעירק ייב 1791 ראי ןיא ,ןדליג 22 רַאפ גרעבמעל ןופ
 -ָאיסָאר יכדרמ ייב וווכודעל רעמַאק רעד ףיוא 1792 רָאי ןיא ןוא ןדליג
 ,ןדליג 120 רַאפ קציול ןופ שטיוז



 רעפָאהיינ רעד ,רענעירק ןָאטנא ןַאהָאי
 םירפס עשיאערנעה ןוּפ רעקורד

 (1795 --- 1781 ןיָאי יד ןיא טייקיטעט ןייז)

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא רעטרע עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא

 "ריווקרעמ רעד קפס םוש יתלב טמענרַאפ ה"י ןט-18 ןיא ןלױּפ ןיא רפס

 "יינ רעד ןופ רעמיטנגייא רעשירעמענרעטנוא ןוא רעקידוועריר ,רעקיד

 -ָא י ,יירעקורד --- רעצערָאק רעד ןופ ךיוא טייצ עצרוק ַא --- רעּפָאה

 טשינ טײטשַאב טסנידרַאפ ןײז .ר ע גע יר ק ןָא טנַא ןַא ה

 ןיא יירעקורד עטשרע יד טלעטשעגפיוא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא רָאנ

 סלַא טייקיטעט עכייר ַא טלקיװטנַא טָאה רע סָאװ ,עשרַאװ ןופ תונכש

 ילָאּפ יד ןעוועג עיּפשמ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ךיוא רָאנ ,רעבעגסױרַא

 ךיז ןענעכער וצ ייז ןעגנוווצעג ןוא ןרעפסדץנַאניפ עשיליוּפ יד ןופ קיט

 ןציש ןוא ןלױּפ ןיא ןזעוו-קורד ןשידיי ןופ ןשינעפרעדַאב ןוא ןטיונ יד טימ

 -געלסיוא יד ןופ ץנערוקנָאק רעד רַאפ עיצקודָארּפידנַאל עכַאװש ךָאנ יד

 .ןעיירעקורד עשיד

 יד לײװ ,רעװעשרַאװ ַא ךעלטנגייא זיא יירעקורד רעּפָאהיײנ יד

 זיא ,טריטסיזקע יירעקורד יד טָאה ריא ןופ ךמס ןפיוא סָאװ ,עיגעליווירּפ

 ןיא ןגעלעג ףָאהיײנ זיא סנקירעביא .עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא !

 .עשרַאװ ןופ תונכש רעטסטנעָאנ רעד

 ,עטכישעגרָאפ עטנַאסערעטניא ריא ךיז טָאה יירעקורד עקיזָאד יד

 "ירעמענרעטנוא ,רעטנַאסערעטניא רעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא עכלעוו

 .ןיש ָא טָא רק ןופ ק ח צי ר עז יי ל ןופ ןָאזרעּפ רעש

 עקינייא טנַאקַאב זדנוא ןענעז טײהנעגנַאגרַאפ סקחצי רעזייל ןגעוו

 זױה ַא טַאהעג טָאה רעזייל זַא ,טסוװַאב זדנוא זיא לכ-םדוק :םיטרּפ

 זױה סָאד .1775 רָאי ןרַאפ טנערבעגּפָא םיא טָאה סָאװ ,ןישָאטָארק ןיא

 םיא ףיוא ןעוועג רע זיא 1785 רָאי ןיא ןוא טיובעגפיוא קירוצ רע טָאה
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 .ןיקצָאטָאּפ --- ןישָאטָארק ןופ רעמיטנגייא םעד ןדליג 2.592 קידלוש

 רָאי ןופ םודנַארָאמעמ ַא ןיא ,תוכלמל בורק ַא ןעוועג זיא רעזייל

 ןופ סעיצַארַאלקעד יד ןטלַאהעגרעטנוא ןבָאה ךימ, :רע טביירש 5

 טביירש טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ."אפוג גיניק רעד וליפַא ןוא ןרָאטסינימ יד

 רעכעלגיניק ןעוװעג קילדנעצרָאי ַא רעביא ןופ ךשמ ןיא זיא רע זַא ,'וע

 -שיצַאגעלעד םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,ןלױּפ-סיורג ןופ טנַארעװיל-ץנימ

 טימ םייס םעד טישרַאפ רע טָאה 75 --- 1773 ןרָאי יד ןופ ה"ד ,םייס

 -ַאק ןופ לּפמעטש ןגעװ ,לּפמעטשיריּפַאּפ ןגעוו ןטקעיָארּפ ענעדיײשרַאפ

 ,המודכו םירפס עשידיי ןופ ,תוחול ןוא ןרַאדנעל

 טרעוו רע :דוביכ רעיינ ַא וצ ןרעזייל טמוק ןרָאי רעק-90 יד ןיא
 ןופ טמוק ןוא ףָאהיײנ ןיא קיטייצכיילג רעבָא טניוװ ,קידנעס רעשטיוויול
 .עגארּפ ןייק --- ךעלטנגייא ,עשרַאװ ןייק ּפָארַא טייצ וצ טייצ

 םעד ןטכַארטסױא ןופ טסנידרַאפ םעד וצ ךיז טביירש סָאװ ,'ועזייל

 טָאה ,לּפמעטש-ןטרָאק ןוא -םירפס ןופ ,לּפמעטשי-ריּפַאּפ ןופ טקעיָארּפ

 ןופ עדנערַא יד ןעוטפיוא ענייז רַאפ ןעמוקַאב טעװ רע זַא ,טנכערעג

 רעבָא ךיז טָאה ענבוד ןופ עקבייל ףתוש-טלעג רעד .לּפמעטש-םירפס

 ןגעוו ןייז וצ לדתשמ ךיז ןביױהעגנָא ןרעזייל ןָא ןײלַא ןוא ןעוועג בשיימ

 ןייז טימ ןלַאפעגכרוד ןיא רע זַא ,קידנעעזרעד .עדנערַא רעקיזָאד רעד

 ךיז טדנעוו ,ךיז רַאפ טצונעגסיוא קנַאדעג ןטוג ןייז טָאה סָאװ ,ןתוש

 -ָאמעמ עגנַאל ענייז ןופ םענייא טימ עיסימָאק-ץנַאניפ רעד וצ רעזייל

 לָאז עיסימָאק יד זַא ,"טרעמָאי ןוא טלטעב ,טצכערק רע; .סמודנַאר

 ףדוע םעד זַא ,וצ טגָאז ןוא ,עדנערַא רעד ןופ ןרעטייוורעד טשינ םיא
 -ורד ַא ןעיובפיוא ףיוא ןעמיטשַאב רָאנ ,ךיז רַאפ ןעמענ טשינ 'וע טעוװ
 םעד ןיא ךָאנ רע טביירש יירעקורד רעטריטקעיָארּפ רעד ןגעוו .יירעק
 ַאלקעד יד ךרוד טציטשרעטנוא קידנעייז,  זַא ,םודנַארָאמעמ ןקיבלעז
 ,(גיגיק) רַאה ןטסקיטכיל םעד ןופ וליּפַא ןוא ןרָאטסינימ יד ןופ סעיצַאר
 -ירּפ ַא ןגירק רע טעװ ןכיגניא זַא ,עיצולָאזער ַא ןעמוקַאב ןיוש רע טָאה
 םודנַארָאמעמ ןרָאלק טשינ לסיבַא םעד ןופ .?יירעקורד ַא ףיוא עיגעליוו
 -ימָאב עטסנרע טכַאמעג 1775 רָאי ןיא ךָאנ טָאה רעזייל זַא ,רימ ןעעז
 ןיא יירעקורד רעשידיי ַא ףיוא עיגעליווירּפ ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנוא
 סעיצָארָאלקעד יד ןגעװ סוסָאּפ רעד זיא ךעלדנעטשרָאפ טְשינ .עשרָאװ
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 םעד ןופ .תוכולמ עשידנעלסיוא ןופ ןרָאדַאסַאבמַא יצ ןרָאטסינימ יד ןופ

 ןעמוקַאב טשינ טָאה רעזייל לייוו ,ןרָאװעג טשינרָאג רעבָא זיא טקעיָארּפ

 -  .לּפמעטש-םירפס ןופ עדנערַא יד

 בקעי ןב הנוי םעדייא ןייז טימ ןעמַאזוצ רעזייל טָאה 1776 רָאי ןיא

 ןופ יירעקורד ַא ןעיובוצסיוא ףיוא עיגעליווירּפ ַא גיניק םענופ ןעמוקַאב

 -ירּפ יד סָאװרַאפ .(עגַארּפ ןופ לייט ַא) ,ווָאניזדנעלָאג ןיא םירפס עשידיי

 ,ןייז וצ רעשמ ךיז רעווש טשינ זיא ווָאניזדנעלָאג ףיוא לח זיא עיגעליוו

 ןבָאה אליממ ןוא ןעניוו טרָאטעג טשינ ןדיי טלָאמעד ןבָאה עשרַאװ ןיא

 -ָאג זיא סנטייווצ ;רעזייה ןוא רעצעלּפ ןייק ןציזַאב טרָאטעג טשינ ייז

 טזָאלעגסױרַא טָאה רעזייל .גיניק ןופ טוג-טַאװירּפ ַא ןעוועג ווָאניזדנעל |

 זַא ,םידירי עלַא רעביא טלייטעגרעדנַאנופ יז ןוא העדומ עלעיצעּפס ַא

 -טלעג ןעוועג טשינ זיא הביס יד .גלָאפרעד ןָא רעבָא ,םיפתוש טכוז רע

 טכַארבעגפיוא ןעוועג זיא עסַאמ עשידיי יד .שרעדנַא סעּפע רָאנ ,לגנַאמ

 -סיוא טָאה רע סָאװ םעד בילוצ תישאר :ןכַאז ייווצ בילוצ ןרעזייל ףיוא

 טָאה רע סָאװ --- תינש ןוא ,רעייטש-םירפס ןופ הרזג עייג יד טכַארטעג

 ןענעק וצ ידכ ,עדנערַא ןיא לּפמעטש-םירפס םעד ןעמענרעביא טלָאװעג

 ןירעד ןײלַא ךיז זיא רעזייל .עסַאמ רעשידיי רעד ןופ טיוה יד ןדניש

 ,רֶע טביירש עטַאד ַא ןָא םודנַארָאמעמ ןטריטיצ ןיוש םעד ןיא .,הדומ

 -ָאד םעד רַאפ (ןעקבייל) םיא ןגעק ןעוועטנוב ןײמעגלַא ןיא ןדיי יד; זַא

 -עג ןענעז סארוק-לוק סרעזייל סָאװ ,שודיח ןייק טשינ ,*טקעיָארּפ ןקיז

 !רבדמב ארוק-לוק ַא ןבילב

 "ורד רעװעשרַאװ רעד ןופ עטכישעגרָאפ רעד ןגעוו ןדער רימ תעב

 רעסיוועג ַא זַא ןרעװ טנַאמרעד ָאד לָאז ,םירפס עשידיי ןופ יירעק

 טכוזעג ןבָאה סָאװ ,רעדנעלסיוא ליפ יד ןופ רענייא אמתסמ .,069004

 ןגעו גיניק םוצ טדנעװעג טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה ,ןלױּפ ןיא ןקילג

 .עשרַאװ ןיא -- אמתסמ .,יירעקורד עשידיי ַא ןדנירג וצ םיא ןביולרעד

 -עגוצ יקסנישָאמ רַאהלוטש רענעזעוװעג רעד טָאה םודנַארָאמעמ םעד וצ

 רַאפ רעמ טכוז 1660ט4 ';רעטרעװ עשיטסירעטקַארַאכ עכלעזַא ןבעג

 ."בצמ ןייז ןרעסעברַאפ וצ לטימ ַא ץלַא

 ןופ עטכישעגרָאפ רעד ןגעוו ןבירשעג ץלַא רימ ןבָאה טציא זיב

 רעביא רימ ןעייג טציא .ףָאהיײנ ,עשרָאװ ןיא יירעקורד רעשידיי רעד
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 סָאד זיא ןעשעג .אפוג יירעקורד רעקיזָאד רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד וצ

 "רעלעדייא; רעד סָאװ ,עיגעליווירּפ רעד ןופ ךמס ןפיוא 1780 רָאי ןיא

 ,גיניק ןופ ןעמוקַאב טָאה (םט ע2סטפ) רופ-יד רעקורד רעװעשרַאװ

 -ירּפ סרופ-יד וצ גנוצנַאגרעד ַא זיא 1780 רָאי ןופ עיגעליווירּפ יד

 זיולב טשינ ןקורְד וצ םיא טביולרעד גיניק רעד ,1775 רָאי ןופ עיגעליוו

 "טפירש רעשיאערבעה, ןיא ךיױױא רָאנ ,ןכַארּפש חרזמ ןיא רעכיב

 30 עטסטנעָאנ יד ןופ ךשמ ןיא ןפיוקרַאפ וצ ןּפָא ךָאנרעד ןוא

 -רּפ רעד ןיא גיניק רעד טגָאז --- םירפס עשיאערבעה ןקורד סָאד .רָאי

 טריפעגסירַא טשינ טעוו'ס זַא ,ןצונ םעד ןעגנערב טעוװ --- עיגעליוו

 | ,םירפס יד רַאפ טלעג ןייק דנַאלסיױא ןייק ןרעוו

 -בעה ןקורד וצ טרעוורַאפ ןעיירעקורד ערעדנַא טרעוו קיטייצכיילג

 יו זַא ,טגָאזעגנָא ךיוא טרעוו עיגעליווירּפ רעד ןיא .םירפס עשיאער

 טעוו ,םירפס םוכס ןגונעג ַא ןקורדּפָא טעוװ יירעקורד עשירופ-יד יד רָאנ

 ,ןפיוקרַאפ ייז ןוא םירפס דנַאלסיױא ןופ ןעגנערבוצניײרַא ןייז טרעװרַאֿפ

 -סיפנָאק טימ ןרעוװ טפָארטשַאב ןלעװ ןייז רבוע ףיורעד ןלעװ סָאװ יד

 | ,ןטַאקוד 2.000 ןופ סנק ַא ןוא סעיצַאק

 םירפס עשידיי ןבעגסױרַא ןעמונעג ךיז טָאה טסירק ַא סָאװ סָאד |

 -רַאװ ַאטעזַאג; עשיטימעסיטנַא יד םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא טָאה

 -ןצפיוא קיטיונ רַאפ ןענופעג יז טָאה רעטעּפש רָאי 23 טימ .,*ַאקסװַאש

 -שירָאטסיה; םעד ןופ טקעיָארּפ םעד קידנפמעקַאב .ןרופ-יד סָאד ןפרַאװ

 ןגעוו ,ןרופ-יד ייב ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,*טַאלב-תונורכז ןשיטילָאּפ

 "ױעזירַאּפ רעקיזָאד רעד, :יז טביירש ,טסניד-רעטילימ םוצ ןדיי ןעגניווצ

 ידי רעד ףיוא טוג ךיז ןעק (רופ-יד ה"ד) סומיסילַארענעג רעװעשרַאװ

 ןייז רעטנוא טַאהעג טייצ עסיוועג ַא יז טָאה רע לייוו ,*עירַאטיײר, רעש

 ףיא עיגעליווירּפ ַא קירוצ רָאי עכעלטע טימ קידנעמוקַאב ,עדנַאמָאק

 "עלַא ןיא סָאד יװ --- םירפס עשידיי ןקורד וצ טכער ןכעלסילשסיוא םעז

 ."עסערּפ רעד ןיא ןדלָאמעג ותעשב ןבָאה רימ יו ןוא טסוװַאב ןעמ

 טייקכעלגעמ יד קידנבָאה טשינ ,רופ-יד טָאה םורַא םישדח ריפ ןיא |

 ,ןרעגעירק טכער ןייז ןטערטעגּפָא ,יירעקורד רעד ןיא טלעג ןגײלוצנײרַא

 טימ יז טגרָאזַאב ןוא יירעקורד יד טלעטשעגפיוא טָאה ועדיװ רענעי

 "ַאב יד ןקידירפַאב וצ ןעוועג דנַאטשמיא זיא יז זַא ױזַא ,ןקיטיינ םעלַא

 ,ןדיי עשיליופ עלַא ןופ ןשינעפרעד
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 "יק ןשילױּפ ןופ סוירַאיליסנָאק-ףיוה רעד ,רופ-יד זַא ,רָאלק זיא'ס

 רעד ןוא לוש-ךטעדַאק רעד ייב יירעקורד רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,גינ

 טָאטש-טלַא ףיוא עשרַאװ ןיא יירעקורד רעטנַאקַאב ַא ןופ רעמיטנגייא

 ןעוועג רעטכייל זיא'ס .עמריפ ַא יו רעמ טשינ ןעוועג ָאד זיא ,58 'מונ

 "ורד ןטנַאקַאב םעד יירעקורד ַא ףיוא עיגעליווירּפ ַא ןעמוקַאבוצסױרַא

 ןעד טָאה םערָאװ .רעגעירק רחוס:טנַאװעג רעװעשרַאװ םעד רעדייא רעק

 ,טסוװעג טשינ יירעקורד רעשידיי ַא ףיוא השקב  ַא ןבעגנָא םייב רופ-יד

 -יירג ןעק'ס ?גנומענרעטנוא ַאזַא ףיוא ןלַאטיּפַאק ןייק טשינ טָאה רע זַא

 רעזייל טימ ןָאט וצ ָאד רימ ןבָאה לָאמַארעדיװ זַא ,ןייז טלָאמעג ךעל

 "יא רעד זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא'ס ,טעברַא לקיטש ַא סנישַָאטָארק ןופ

 ןקיזָאד םעד טכַארטעגסױא ךיוא טָאה רעזייל רעפַאש-ןטקעיָארּפ רעקיב

 | ,געוורעטניה

 "עמ סרעזייל ןיא עלעטש ַא רימ ןיא טקעוװרעד דשח ןקיזָאד םעד

 -עגפיוא בָאה ךיא,; :שוריפב טביירש רע ווו ,1792 רָאי ןופ םודנַארָאמ

 טשינ רעזייל טָאה טלעג ןייק יו ױזַא ."ףָאהיינ ןיא יירעקורד יד טלעטש ,

 -ָארּפ םעד זַא ,ןיז םעד ןיא ןייטשרַאפ רעטרעוו יד ןעמ ףרַאד ,טַאהעג

 רע טָאה וצרעד סָאװ ,עשרַאװ ןיא יירעקורד עשידיי ַא ןדנירג וצ טקעי

 רעלעירעטַאמ סרעגעירק טימ רע טָאה ,טַאהעג טשינ לזמ ןייק ןדיי ייב

 .ףָאהיײנ ןיא --- עשרַאװ ןבעל טכעלקריוורַאפ ףליה

 עצנַאג ןופ ךשמ ןיא יירעקורד יד ןדנירג ןכָאנ ךיוא טָאה רעזייל

 סלַא יצ ,רעטלַאװרַאפ סלַא יצ ,תוכייש ַא סעּפע ריא וצ טַאהעג רָאי 1

 -ָאמעמ ןטנָאמרעד םעניא רעטרעוו ענייז ןופ סױרַא טגנירד סָאד .ףתוש

 ןיימ זַא ,טקוקעגוצ ךיז ךיא בָאה רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא,/ :םודנַאר

 רַאפ טעברַא ןיימ ןוא (.ר .ע --- .רימ ןופ טריצַאּפש) לַא פ נ יי א
 -עג טָאה ,יירעקורד רעּפָאהיײנ רעד ייב ןעמונעגרעטנוא ,קילבוּפער רעד

 יירעקורד יד קידנטלַאה ,רענעי לייוו ,רעגעירק רַאה םעד רָאנ ןצונ טכַארנ

 רעמַאקצַאש יד ּפָא ןצנַאגניא טרַאנ ,(*קילדנעצרָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא

 ןייז ."..רָאי ַא ןדליג טנזױט קילדנעצ עכעלטע ףױא יז טלװעַאב ןוא

 רעזייל רעטרַאנעגּפָא םיפתוש יד ךרוד דימת רעד טקידנע םודנַארָאמעמ
= 

 ַאֹולַא ,1780 'י ןוֿפ טשרע טריטפיזקע טָאה ףָאהיײנ ןיא יירעקורד יד .תועט ַא (=

 ,רעוײל טביירש סע ּוװ ,רָאי קילדנעצ עכעלטע טשינ
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 -פיא ףיא עיסעצנָאק ַא ןבעג םיא לָאז עיסימָאק יד ,השקב רעד טימ

 ,סרעטסיימ טיירג ריא רַאפ ןיוש טָאה רע סָאװ ,יירעקורד עיינ ַא ןלעטש

 .(*ענייז ןיז יד

 ןייז ייס ,םודנַארָאמעמ סרעזייל ןיא סעלעטש עטכַארבעג יד ייס

 -ַאב ,"ףָאהיײנ ןופ קידנעס רעשטיוויול רעד קחצי רעזייל , :טפירשרעטנוא

 -סיוא טימ ףָאהיינ ןיא יירעקורד רעד ןופ ןַאלּפ רעצנַאג רעד זַא ,ןזייוו

 ןקיביא םעד ןופ וטפיוא ןַא ןעוװעג זיא ,װ"זַאא ןעמָאנ סרופייד ןצונ

 -עירק טימ יצ ,עקַאט טסייוו רעוװ ,ןישָאטָארק ןופ רעזייל רעפַאש-טקעיָארּפ

 -יגרענע רעד טריפעגנָא טשינ רעטעּפש טָאה טעברַא רעקיטעט רעייז סרעג

 -ורד רעצערָאק יד ןפױקּפָא ןופ קנַאדעג רעד יצ ,טסייוו רעוו ?רעזייל רעש

 -םיוא טשינ זיא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא דומלת םעד ןבעגסױרַא ןופ ,יירעק

 | ,(+*?עיזַאטנַאפ רעכייר סרעזייל ןיא ןעמוקעג

 .גָאזפָא ןַא טימ טרעפטנעעג עיסימָאק יד טָאה םודנַארַָאמעמ סרעזײל ףיוא (5

 1708 רָאי ןיא .טייקידװעריר סרעזייל טשינ ךָאנ ךיז טקידנע םעד טימ (אא
 .ירעקורד רעשידיי ַא ףיוא עיגעליװירּפ ַא ןנעװ לדתשמ  ינסָאדנופ ךיז רע ןיא
 -ַאשרַאמ יד טָאה ,ןינע םעד חוכמ ןשינערָאװַאב טָאהעג רעבָא טָאה רעגעירק יװ יױזַא

 -ידיי ַא ףיוא עיגעליװירּפ יד ןרידוטשוצכרודַא יונעג ןליופַאב עיצקידסירוייקעל
 ןטערטעגּפָא טַאהעג רעטעּפש ןוא ןעמוקַאב טַאהעג טָאה רופייד סָאװ ,יירעקורד רעש
 | .ןרעגעירק

 רָאי ןיא לַאפכרוד םעד ךָאנ ךיוא רעבָא ךיז טָאה רעזייל רעכעלדימרעדמוא רעד
 סע תעב .יירעקורד עשידיי ַא ןדנירג וצ קנַאדעג םעד ןופ טגָאזענּפָא םשינ 1793
 .ףיֹורַא רעדיוװ רעזײל טמיוװש ,ָאקשויצשַאק ןופ דנַאטשפיוא רעד ןכַארבעגסיוא זיא
 לָאמליײט ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןֹופ ןלדתש סלַא סיורַא לַאֹמ עקינייא טערט רע
 -ער רעד וצ ךיז רע טדנעװ ,?שמל ,יֹוזַא .תועיבת עשימָאק רָאג ,ענדַאמ טימ וליפַא
 פיו ,רעטילימ םוצ ןעמענ טשינ ןדיי עטבײװַאב לָאז ןעמ ,טכַאמ רערענַאיצולַאװ
 הנותח טנעקעג טשינ ןעיורפ ערעייז ןטלָאװ ,המחלמ רעד ןיא ןלַאפעג ןטלַאװ ייז ןעוװ,
 טנעדיזערּפ רעװעשרַאװ רעד טרעפטנעעג הףיורעד טָאה קיציװ רעיײז "...ןבָאה
 "..ןןלַאפ טשינ ייז ןוומ סנקירעביא ,ןטג ךיז ןענעק ייז, :יקסװעשזרקַאז

 ןעײנַאב רַאפ טצונעגסיוא רעזייל טָאה הנַאטשפיוא ןופ טייצ עקידנזיורב ענעי טא
  טמולח רעזייל ,רעמ ךָאנ .יירעקורד רעשידיי רעד ןגעװ ןטקעיַארּפ עײנטלַא ענייז
 ַא ןופ טקעיַָארּפ רעטשרע רעד ַאולַא זיא סָאד) -- גנוטייצ רעשידי" ַא ןנעװו רדיוא
 2 ןיא ןוא ןעמוקעגנגעקטנַא םענייז שטנוװ םעד זיא טכַאמ יד .({גנוטייצ רעשידיי
 שינעביולרעד ןימ ַאזַא ןבעגעגסיױרַא דנַאטשפיוא םעד ןופ ךַארבסיוא ןכַאנ םישדח
 רעכלעװ טימ ,טייקטנייל יד זַא ,ןכער ךיא ,ןעגנוטייצ ןוא תוחול עשידיי ןקורד וע
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 עּרעטעּפש יד ןיא ךיוא טָאה קחציירעזייל רעכעלדימרעדמוא רעד

 -נַאפ רענייא ,רענעלּפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןוא ןטלעוו טרעקעג ןטייצ

 -שָאק ןופ ןטייצ יד ןופ ןטנעמוקָאד עקינייא .,ןטייווצ ןרַאפ רעשיטסַאט

 קנילפ ַא טַאהעג טָאה קחצי-רעזייל זַא .,ןזייווַאב דנַאטשפיוא-ָאקשויצ

 רַאפ יז טצונעגסיוא ןוא טונימ עטוג יד טּפַאכעגפיוא ךיילג טָאה ,לּפעק

 ןעמוקַאב קחצי-רעזייל טָאה 1794 ינוי ןט7 םעד .ןטפעשעג ענייז

 ןלַאנָאיצַאנ םעד/ ןופ ,טכַאמ רערענָאיצולָאװער רעטסכעה רעד ןופ

 ןקורד ףיוא טנעטַאּפ ַא (,,וא2;ןקטץ2824 2 ןאג:00068 ') *טַארטּפױה

 ,טנעטַאּפ ַא טַאהעג ןוש רע טָאה .ןעגנוטייצ ןוא תוחול עשיאערבעה

 ,עטלַא יד --- ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,עיינ יד ןביוהעגנָא םיא ייב ךיז טָאה

 טנעדיזערּפ-טָאטש םעד רעבירעד רע טעב .לגנַאמטלעג רעד -- הרצ

 -נוזָאב יד וצ בתכ ןלעיצעּפס ַא ןבעגסױרַא םיא לָאז רע ,יקסװעשזרקַאז

 ןיא תמחמ) ,תובוח יד ןענָאמנייא םיא ןפלעה ןגעוו ןעלקריצטָאטש ערעד

 .(תובוח ףיוא םוירָאטַארָאמ ַא טשרעהעג טָאה דנַאטשפיוא ןופ ןטייצ יד

 ןופ שינעביולרעד ןימ ַאזַא ןעמוקַאב טָאה רעזייל יצ ,טסווװַאב טשינ זיא'ס

 לָאמַא ךָאנ ךיז טָאה רעזייל זַא ,רעבָא זיא טקַאפ ַא ,טנעדיזערּפ םעד

 עמוס ַא ןגעו -- לָאמ סָאד ,השקב ַא טימ (*טנעדיזערּפ םוצ טדנעוועג

 רעזייל סָאװ ,טימרעד רשפא ךיז טרעלקרעד ,שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טָאה רעגעירק

 ילעמַאב רעשידיי רעד ףיוא ןקריװ טלָאזעג גנוטייצ רעטריטקעיָארּפ .ןייז ןיא טָאה

 בורק זיא הרעשה ןימ  ַאזַא .דנַאטשפיוא ןיא ןקילײטַאב ויטקַא ךיז לָאז יז ;גנורעק

 רערענַאיצולַאװער רעד ןופ גנולעטשנייא רעצנַאג רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא תמאל

 עיצולאװער רעד רַאפ ,ןדיי יד -- םכותב ,רעקלעפ ענעדיײשרַאפ יד ןעניוועג וצ טכַאמ

 רעד ןופ ןפורפיוא סיױרַא טלַאמעד ןענעז סע סָאװ טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןוא

 .ַא"א שטייר ,שיסור ןיא טכַאמ

 "גוטייצ ןבעגוצסיורַא ףיוא טנעטַאּפ ַא ןעמוקַאב טָאה רעזייל סָאװ טקַאפ רעד זַא |

 ַאקשויצשאק ןֹופ ןטײצ יד ןיא סָאװ ,טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא רשפא טייטש ,ןעג

 {רַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןעניװעג וצ טסיילפענ ךיז ןעמ טָאה .דנַאטשפיוא

 סונַאלַאּפ ר"ד רענליו םעד ןופ עדער עטקורדענּפָא יד ךיוא טזײװ ,דנַאטשפיוא

 1953 ענליו ,"ענליוו ןיא 1794 דנַאטשּפיוא םוצ םיטש עשידיי ַא, -- ןַאק .ּפ עז

 יי כ .(8--1082 רעטעלביַאװיי ןופ קורדּפִא רערעדנוזַאב !

 ףיוא סנעסנַאק ַא רע טעב טנעדיזערּפיטַאטש םוצ השקב רעטייווצ רעד ןיא (*

 רעד טכַאּפ ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה רעירפ סָאװ ,ענַארּפ ןיא םלוע'תיב םעד ןטכַאפ

 "ניא ןַא ןגעו ךיז רימ ןסיוװרעד טייהנגעלעג רעד יב ,רעוועקטיגז ?אומש רעטנַאקַאב
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 44 עטנישעג ןעלטיּפַאק

 רעמַאקצַאש יד זַא ,החטבה יד רע טיג ייברעד :ןדליג עטיור 200 ןופ

 ,דלָאג ןרַאש שממ טעוו

 תוכלמל-יבורק ,םירסומ ּפיט םעד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,רעזייל

 ןוא גנונעדרָא -חכולמ רעדעי ייב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עכעלנע ןוא

 -ףַאפ וצ ןזדניל ּפָאט ַא רַאפ ןעוועג טיירג זיא ,ןענופעג דנַאל ןדעי ןיא

 רעד ןיא ןה ,השקב רעטשרע רעד ןיא ןה ,ללכ ןשידיי ןצנַאג םעד ןפיוק

 םוצ ןינע ןעמייהעג ַא סעּפע טָאה רע זַא ,ןרעהוצנָא רע טיג רעטייווצ

 זַא ןפָא ןיוש רע טביירש השקב רעטייווצ רעד ןיא .טנעדיזערּפ-טָאטש

 סָאד זיא אמתסמ .הסנכה ןדליג רעטנזיוט ןבָאה ןופרעד ןעק הכולמ יד

 ךייר ױזַא זיא םעד ןיא סָאװ ,ןטקעיָארּפ-רעיײטש יד ןופ רענייא ןעוועג

 -ַארּפ ,סיוא טזייוו ,ןוא רעכַאמ-ןטקעיָארּפ רעכעלדימרעדמוא רעד ןעוועג

 ,רעזייל רוסמ רעלענָאיסעפ

 -ןסילוקרעטניה סרעזייל טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ יװ ,םעדכָאנ

 ,ןטכַארטרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד לכ-םדוק .ןרעגעירק וצ רעביא רימ ןעייג ,לָאו

 ןוא ףָאהיײנ ןיא אקווד טנפעעג יירעקורד עקיזָאד יד טָאה רע סָאװרַאֿפ

 יװ ;ןייז וצ רעשמ רעווש טשינ ךיז זיא הביס יד ,אפוג עשרַאװ ןיא טשינ

 ןצעזַאב טרָאטעג טשינ ךיז ןדיי ןבָאה ,טנָאמרעד ןביוא ןיוש ןבָאה רימ

 ,המודכו רעזייה ןייק ןבָאה טרָאטעג טשינ טרָאד ןבָאה ייז ,עשרַאװ ןיא

 עז ,ןרָאטקערָאק עשידיי וצ ןעמוקנָא טזומעג ךָאד טָאה רעגעירק ןוא

 ןטייקירעווש-סגנוניוװ ףיוא ןפָארטעגנָא ןטלָאװ עכלעוו ,וװ"זַאא סרעצ

 | | .עשרַאװ ןיא

 ףָאהיינ סָאװ ,סָאד טַאהעג ךיוא טָאה גנוטיידַאב עניילק ןייק טשינ

 -גיא רעקידרדסכ ןופ עידַאטס רעד ןיא ןענופעג טלָאמעד דָארג ךיז טָאה

 -ַאטס טשריפ ,ףָאהיײנ ןופ רעמיטנגייא רעד .,גנולקיװטנַא רעלעירטסוד

 טמַאטשעג רָאג טָאה םלוע'תיב ןשידיי ַא ןגעוו טקעיַארּפ רעד זַא ,טרּפ ןטנַאסערעט

 .טּפַאכעגסיױרַא טקעיֶָארּפ םעד םיא טָאה רעוװעקטיבז לאומש טשינ רעמ ,ןרעזייל ןופ

 זַא ,ןרעװ טנַאמרעד ַָאד לָאז ,רעזייל רוסמ ןטלַא םעד ןגעװו ןיוש טדער ןעמ זַא

 ךמלמ םעד ןעײרּפַאב ןגעװ טנעדיזערּפיטַאטש םעד ייב ןעװעג לדתשמ ךיז טָאה רעזייל

 -עד טָאה יקסװעשזרקַאז .קֶלָאּפ סקערעב ןיא טסנידירעטילימ ןופ רעדניק ענייז ןופ

 "עג טייטש םיאיבנ עשידיי יד ייב, :װיטַאנענ רעבָא ,קיציוו רעייז טרעפטנעעג ףיור

 לָאז ,רעריפ סאנוש םעד ןענענרהרעד ףרַאד דמלמ רעסיורג רעקיזַאד רעד זַא ,ןבירש

 י"רעטילימ םוצ ןייג רעבירעד רע
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 -טנַא וצ טסיילפעג תוחוכ עלַא טימ ךיז טָאה ,יקסװָאטַאינָאּפ ווַאלסינ

 ןַא ,קירבַאפ-טנַאװעג ַא טלעטשעגפיוא טרָאד טָאה רע .,בושי ןייז ןעלקיוו

 -סױרַא 1782 רָאי ןיא ,ףוס םוצ ןוא ךעלפיש-רעסַאװ ןעיוב וצ טלַאטשנַא

 ,טָאטש ַא ןיא ףרָאד םעד טלדנַאװרַאפ עכלעוו ,עיגעליווירּפ ַא ןעמוקַאב

 ףָאהיײנ ןבילקעגסיוא טָאה רעגעירק סָאװ ,רעבירעד שודיח ןייק טשינג

 | .יירעקורד רעיינ ןייז רַאפ

 טדנעוו עיגעליוירּפ יד ןרופ-יד ןופ ןעמוקַאב ןכָאנ םישדח 8 ןיא

 -ץנַאניפ) עיסימָאק-ץנַאניפ רעד וצ םודנַארָאמעמ ַא טימ רעגעירק ךיז

 .ירעקורד ןייז ןופ עטכישעג עצנַאג יד טלייצרַאפ ןוא (םוירעטסינימ

 "ױּפ רעד ןיא טנעיילעג ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,רעביא ךיוא רע טיג טרָאד

 -סילשסיוא סָאד טָאה יירעקורד ןייז זַא ,"גנוטייצ רעװעשרַאװ; רעשיל

 טעװ יירעקורד ןייז רָאנ יו; זַא ןוא םירפס עשידיי ןקורד וצ טכער עכעל

 -ױוװ סָאװ ןדיי יד ןופ ןתוכרטצה-םירפס יד ןקידירּפַאב וצ תלוכיב ןייז

 ןופ םירפס ןעגנערב וצ ןגעוורעד טשינ ךיז רענייק לָאז ,דנַאל ןיא ןענ
 עטיור 2.000 ןופ ןוא עיצַאקסיפנָאק ןופ ףָארטש רעד רעטנוא דנַאלסיוא

 עסיורג טימ זַא ,םודנַארָאמעמ ןייז ןיא רעגעירק טביירש טציא ."ןדליג

 יד רַאפ ןקעלק ןעק סָאװ; ,יירעקורד ַא טלעטשעגפיוא רע טָאה תואצוה

 ןיוש זיא רעבירעד .ײדנַאל ןיא ןעניווװ סָאװ ןדיי עלַא ןופ ןשינעפרעדַאב

 ןיא טקנוּפ רעקיזָאד רעד ןרעו טריפעגסיוא לָאז סע ,טייצ יד ןעמוקעג

 ,דנַאלסיױא ןופ רעכיב ןעגנערבוצניײרַא טרעוורַאפ סָאװ ,עיגעליוװירּפ ןייז

 עדנערַא ןיא ןבעגרעביא םיא לָאז יז ,גנוריגער יד רע טעב קיטייצכיילג

 רעמ ןלָאצַאב וצ םיכסמ םעד רַאפ זיא רע סָאװ ,לּפמעטש-םירפס םעד

 ךשמ ןיא רצוא-הכולמ םעד טכַארבעגנײרַא טָאה לּפמעטש רעד רעדייא

 ,רָאי ןטצעל ןופ

 -עג טָאה רעגעירק סָאװרַאפ ,ןסיוטשוצנָא ךיז רעווש טשינ זיא'ס

 ,לּפמעטש-םירפס ןופ עדנערַא יד טנעה ענייז ןיא ןעמענניירַא טלָאװ

 טָאה ,ןדיי רעפלעהטימ עּפורג עצנַאג ַא ךיז םורַא טַאהעג טָאה רעגעירק

 עיסימָאק יד ןרַאנוצּפָא ױזַא יװ ,ךעלגנעג ןוא גנעג עלַא טסווװװעג טוג רע

 רע זַא ןעועג רעכיז רע זיא רעבירעד ,םירפס ןעלּפמעטש טשינ ןוא

 .רָאי ןטצעל םעד ןיא רעדייא ןופרעד ןבָאה רערעמ ןענעק טעוו

 -םירפס ןשידיי ןופ עדנערַא יד טָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ

 ןשידי ןרעביא הלשממ ןוא החגשה עלופ יד םיא ןבעגעג לּפמעטש



 2 עטכישעג זעלטיֿפאק
 רשפא ןוא טבערטשעג רעגעירק טָאה עקַאט םעד וצ ןוא קרַאמ-םירפס
 רעד ןעמעוו ייב ,ןישָאטָארק ןופ רעזייל רענעטלַאהַאב םיא רעטניה רעד
 ,1775 רָאי ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןריובעג זיא עדנערַא ןופ קנַאדעג

 טרעפטנעעג םודנַארָאמעמ ןייז ףיוא ןרעגעירק טָאה עיסימָאק יד
 טפַאשעג ןײילַא רעטייוו ךיוא יז טָאה רעירפ יװ טקנוּפ .גָאזּפָא ןַא טימ
 | ,לּפמעטש-םירפס ןרעביא

 ךרוד טָאה גנווש ןטיירב ַא טימ רעמענרעטנוא ןַא יו רעגעירק
 טנעה ענייז ןיא ןעמענניירַא טלָאװעג לּפמעטש-םירפס ןופ עדנערַא רעד
 -ניא טשינ םיא סע ךיז טָאה .,דנַאל ןיא עיצקודָארּפ -םירפס עצנַאג יד
 -ָאק יד ּפָא טפיוק רע .םיכרד ערעדנַא רע טכוז ,געו םעד ףיוא ןבעגעג
 הירא ר"ב שריה יבצ 'ר םיפתוש יד ןופ ןילָאװ ןיא יירעקורד רעצער
 "סיזְקע טָאה עכלעוו ,ל"גס רעב רכשי ר"ב לאומש םעדייא ןייז ןוא בייל
 טָאה סָאװ ,יירעקורד רעצערָאק יד ןעוו טייצ יד ,1776 רָאי ןופ טריט
 -עירק ןיא ןענופעג ךיז טָאה ,1786 רָאי ןיא רעטעברַא 7 טקיטפעשַאב
 ןַא ןופ רבחמ רעד ,רעביוט .א טנכעררַאפ (87 -- 1781) ץיזַאב סרעג
 םעד רַאפ ,יירעקורד רעצערָאק רעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא רעכעלריפסיוא
 ורד רעצערָאק רעד ןופ םירפס בור סָאד, .ץערָאק ןופ דָאירעּפ-ץנַאלג
 לייוו ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא (20 ה"סב) יירעק
 רעטיירב ַא טימ טריפעג ףָאהיינ ןיא יוװ ָאד ךיז טָאה רעגעירק רַאה רעד
 ,"טנַאה

 -גַא ןַא ןופ קיטנעק זיא סרעגעירק טייקשירעמענרעטנוא עסיורג יד
 -ץנַאניפ רעד וצ ךיז טדנעװ רע ןכלעוו טימ ,טקעיארּפ ןזעידנַארג ןרעז
 -סױרַא קנַאדעג ןטימ םורַא ךיז טגָארט רעגעירק ,1782 רָאי ןיא עיסימָאק
 יד, קיטיונ זיא ךַאז עסיורג ַאזַא ןריפוצסיוא ידכ .דומלת םעד ןבעגוצ
 רעבירעד טעב רע ."דנַאל ןיא םינבר עטשרע ןוא עטסטלע יד ןופ המכסה
 ַא םיפולא ןוא םינבר עלַא וצ ןבעגסױרַא לָאז יז ,עיסימָאקיץנַאניּפ יד
 גנַאװצ םעד ףױרַא ייז ףיוא טגייל סָאװ ,(לַאסרעוװיגוא ןַא) גנונעדרָארַאפ
 טשינ םיא לָאז ייז ןופ רענייא ןייק זַא ןוא םיא ייב דומלת םעד ןפיוק וצ
 רעד ןיא ןפלעה םיא ןלָאז יז טרעקרַאפ רָאנ ,טעברַא ןייז ןיא ןרעטש
 טנזױט 20 זיב 10 ןופ ןטסָאק םיא ףרַאד סָאװ ,גנומענרעטנוא רעסיורג
 -ָאד יד ןלעװ ,השקב ןייז ןעמוקנגעקטנַא עיסימָאק יד טעװ ,ןדליג עטיור
 ,דנַאלסױא ןייק ןײגסױרַא טשינ ןוא דנַאל ןיא ןביילברַאפ רעטלעג עקיז
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 עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג דימת זיא דומלת םעד ןבעגסױרַא סָאד

 עסיורג ַא טרעדָאפעג -- ןליוּפ ןיא טרפב ,דימת טָאה ןוא ןטייקירעוװש

 לָאמ ריפ ןלױּפ ןיא ה"י ןט-19 ןזיב ןעמ טָאה לכה'-ךסב .,גנוגנערטשנָא

 ,1559 רָאי ןיא ןילבול ןיא לָאמ ןטשרע םוצ :דומלת םעד ןבעגעגסױרַא

 ןיא ךיוא לָאמ עטירד סָאד ,1602 רָאי ןיא עקָארק ןיא לָאמ עטייווצ סָאד

 ןיא ןילבול ןיא לָאמ עטרעפ סָאד ןוא 1620 --- 1612 ןרָאי יד ןיא עקָארק

 ןבעגסױרַא רודה-ילודג יד ןגעלפ לָאמ סעדעי ,1628 -- 1617 ןרָאי יד

 ,ץנערוקנָאק רעשידנעלסיוא רעד רַאפ רעקורד םעד ןצישַאב ןוא תומכסה

 "יפב טרעוו 1559 רָאי ןופ עבַאגסיױא רענילבול רעד וצ המכסה רעד ןיא

 הבישי לכב ודמליש םהידי תמיתחב הקזח הנקת ונקתו; :טגָאזעג שור

 ךיז טָאה ןעמ זַא ,טניימ סָאד *..'סמ רחא 'סמ ל"נה תונידמ שלשב

 רעד טימ רָאנ יו עבַאגסיױא רערעדנַא ןייק טימ ןצונַאב טרָאטעג טשינ

 םעד ןיא תותכסמ יד ןענרעל טזומעג ןעמ טָאה תובישי יד ןיא .יוענילבול
 -נבָאה ,רעבעגסױרַא רעד .ןילבול ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ייז יו ודס

 יד ןיא ןצונַאב ןעמ טעװ תותכסמ ענייז רָאנ זַא ,טייקרעכיז יד קיד

 -ידנעלסיוא רעד רַאפ טַאהעג ארומ טשינ ןיוש טָאה ,ןלױּפ ןופ תובישי

 | ,ץנערוקנָאק רעש

 ןיא ןלױּפ ןיא ןזעווקורד עשידיי סָאד ךיז טניפעג ה"י ןט-18 ןיא

 טשינ טמולח רעבעגסױרַא יד ןופ רענייא ןייק זַא ,בצמ ןקירעיורט ַאזַא

 ןגעקַא ,דומלת םעד ןבעגסױרַא יו גנומענרעטנוא רעזעידנַארג ַאזַא ןגעוו

 םינבר עשילױּפ עטמירַאב יד ןופ ןטפירשרעטנוא יד רימ ןפערט עשז

 ,דומלת ןופ סעבַאגסוא עשידנעלסיוא ףיוא דעװ ןופ םיגיהנמ יד ןופ ןוא

 עשילױּפ ןופ תומכסה ךָאנ ךיז ןגָאי ןעיירעקורד עשידנעלסיוא יד

 ןיא ףיוקרַאפ ןפיוא לָאּפָאנָאמ םעד ייז טרעכיזרַאפ סָאד לייוו ,םינברד

 רעד ןיא ןזיוװעגנָא זיא סָאװ ,טייצ ךשמ ַא ףיוא הנידמ רעשיליוּפ רעד

 םעד ןעמונרַאפ ןבָאה ןעיירעקורד עשידנעלסיוא יד טייוו יו .המכסה

 ןטמירַאב ה"י ןט:18 ןיא םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק קרַאמ-םירפס ןשילױּפ

 ,םעד ןגעוו םַאדרעטסמַא ןוא ךַאבצלוז ןיא יירעקורד רעד ןשיװצ ךוסכיס

 ןעוו ,טלָאמעד דומלת םעד ןבעגוצסױרַא טכער טַאהעג ךַאבצלוז טָאה יִצ

 ןופ ןיוש טָאה ןוא ןקורד ןטימ ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה םַאדרעטסמַא

 ןפיוא לָאּפָאנָאמ םעד ןוא המכסה ַא דעװ ןשילוּפ ןופ ןעמוקַאב רעירפ

 רעקורד רעמַאדרעטסמַא רעד .םידדצ עדייב סָאװ סָאד .קרַאמ ןשיליוט



 1245 עטניש עג ןעלטיּפַאל
 ו

 "וּפ םוצ רדסכ ךיז ןדנעוו ,לעקנערפ ןמלז רעכַאבצלוז רעד ןוא סּפָארּפ

 טזייו ,ךוסכיס םעד ןיא ןיד-קסּפ ןייז ןגָארטסױרַא לָאז רע ,דעװ ןשיל

 טרפב) קרַאמ-םירפס ןשילוּפ םעד ןופ גנוטײדַאב רעד ףיוא ךעלדײשַאב

 .ןעיירעקורד עשידנעלסיוא יד רַאפ (דומלת םעד עגונב

 רעקירָאי154 ַא ךָאנ דומלת םעד ןבעגוצסױרַא טקעיָארּפ סרעגעירק

 עשידנעלסיוא יד ןופ ןכַאמ קיגנעהּפָאמוא ןלױּפ טלָאזעג טָאה הקספה

 -ָאק רעד ןופ טגנַאלרַאפ טָאה רעגעירק ףליה ןימ רעסָאװ .ןעיירעקורד

 טסייה סָאװ לייוו ,ןסיו וצ רעווש םודנַארָאמעמ םעד ןופ זיא עיסימ

 םיפולא ןוא םינבר יד זַא ,לַאסרעווינוא ןַא ןבעגסױרַא לָאז עיסימָאק יד;

 י ?"דומלת ןייז ןפיוק וצ ןעגנוווצעג ןענעז

 -עמונערּפ-רָאפ יד רע טָאה טניימעג זַא ,ןייז רעשמ ךיז ףרַאד ןעמ

 -ץנָאניפ רעד ןופ רעפטנע רעד טגָאז ױזַא סלַאפנדעי ,דומלת ןופ רוטַאר

 -גיארעפוס יד וצ לַאסרעװינוא םעד ןיא .םודנַארָאמעמ ןפיוא עיסימָאק

 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ סרעגעירק ףיֹוא עיסימָאק יד ןָא טזייוו ןטנעדנעט

 ןיא םירפס רַאפ טלעג סָאד טביײלב םיא בילוצ זַא ,עיצקודָארּפ-דנַאל

 עטסלדייא יד ךרוד, ןלָאז ייז ,עטמַאַאב עריא טעב עיסימָאק יד .דנַאל

 ןרירעמונערּפ סיורָאפ ןלָאז ייז זַא ,תוליהק יד ףיוא ןייז עיּפשמ ןעלטימ

 -ַאב טשינ ךיז החּפשמ עשידיי םוש ןייק ןעק םיא ןָא סָאװ ,דומלת םעד

 ןָא ןריפוצכרודַא ךעלגעממוא זיא עבַאגסיױא ערעייט ַאזַא םערָאװ ,"ןייג
 רעד זַא ,חיטבמ ןעמעלַא זיא טייז ןייז ןופ רעגעירק .,רוטַארעמונערּפ ַא

 -ינ ַא רשפא ןוא דנַאלסיױא ןיא יװ רערעכעה ןייק ןייז טשינ טעװ זיירּפ

 -וצרעטנוא עטמַאַאב עריא לָאמַא ךָאנ טעב עיסימָאק יד .רערעקירעד

 יד קשח ןבעגנײרַא ןוא ןעמערַאװנָא ןוא, טקעיָאדּפ סרעגעירק ןציטש

 ןייז וצ טגָאז רעגעירק זַא ,ךָאנ טרפב ,רוטַארעמונערּפ רעד וצ ?תוליהק

 ,םירפס עטלּפמעטשעג רעטיול טימ ךיז ןצונַאב ןוא םורפ ןוא טוג

 ,ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה דומלת םעד ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ ועד

 ןקורד עשידנעלסיוא יד זַא ,ןייז ןעק .ןייגרעד וצ רעווש זיא --- סָאװרַאפ

 -ָארּפ רעקידנסַאמ ןוא תואיקב ,עיצידַארט רעגנַאל רעייז בילוצ ןבָאה
 -ייא ןעגנוגנידַאב ערעסעב ףיוא דומלת םעד ןרעוויל טנעקעג ךָאד עיצקוד
 ,רעגעירק רעד

 םעד טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ןדיי יד זַא ,ןייז טלָאמעג ךיוא ןעק'ס

 -ירקסבוס טלָאװעג טשינ ןוא רעגעלרַאפ ןשירפ םעד וצ יורטוצ ןקירעהעג
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 ףיױא טלעג קינײװ וצ טָאהעג רעגעירק טָאה רשפא .דומלת םעד ןריב

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעגנונעפָאה עסיורג וצ ןוא דומלת םעד ןבעגוצסױרַא

 -גייא טשינ ךיז טָאה עיצּפירקסבוס יד יו רעבָא םעדכָאנ .עיצּפירקסבוס

 ןייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז טזומעג טלעג ןיא לגנַאמ בילוצ רע טָאה ,ןבעגעג

 רעגעירק טָאה דומלת םעד --- ױזַא יצ ױזַא ,טקעיארּפ ןטנַאסערעטניא

 .ןבעגעגסױרַא זייוולייט זיולב טלָאמעד

 טורעג טשינ ךיוא רעבָא טָאה רעגעירק רעקיאורמוא קיבייא רעד

 ןשיװצ ןוא דומלת ןגעוו םודנַארָאמעמ םעד ןבעגנָא ןשיוװצ טייצ רעד ןיא

 ,1784 ילוי ןט-21 ןזיב 1782 רעבמעטּפעס ןט-18 ןופ ה"ד ,הבושת רעד

 ,1782 רעבָאטקָא ןט-28 םעד טריטַאד ,םודנַארָאמעמ םעיינ ַא ןיא

 . .תושקב עיינ טימ ןטקעיָארּפ עיינ רע טָאה

 ידכ ןוא ,םירפס ענייז רַאפ קיניײװ וצ טזייל רע זַא ,ךיז טגָאלק רע |

 ערעסעב ןיא םיא ןלעטשוצקעװַא עיסימָאק יד רע טעב ,ןזייל וצ רערעמ

 -םירפס ןופ םיא ןעײרפַאב ה"ד ,רעדנעלסיוא יד רעדייא ןעגנוגנידַאב

 טינ ןצענערג יד ייב ןעניזַאגַאמ ענייז ךרוד רע טעוװ םעד קנַאד ַא ;לּפמעטש

 .טעכיוא דנַאלסױא ןיא רָאנ ,דנַאל ןיא םירפס ךס ַא ןפיוקרַאפ זיולב

 ןגיילרָאפ טשינ רָאט'מ זַא ,ּפיצנירּפ םענופ טוג סייוו רעגעירק

 הסנכה עיינ ַא ןענופעגסיוא טשינ טָאה ןעמ ןמזילכ ,רעייטש ַא ןפַאשוצּפָא

 "וצנייא עיסימָאק רעד רָאפ רע טגייל רעבירעד .רעייטש םענעי םוקמב

 חיטבמ זיא רע ןוא ןדיי עטַאהעג-הנותח רַאפ גנַאװצ-רַאדנעלַאק ַא ןריפ

 רעד רעדייא ןעגנערבניירַא ליפ ױזַא לָאמ 10 טעוװ סָאד זַא ,עיסימָאק יד

 -עד .ןכיורבסימ עקיזיר ןדיי יד ןעיײגַאב םיא ייב סָאװ ,לּפמעטש-םירפס

 זַא :הצע ןַא רעדיו ,ךיז טיײטשרַאפ ,רעגעירק ןָאטנַא ןַאהַאי טָאה ףיור

 םעד .טרינָאיסעצנָאק ןוא טריזילָאּפָאנָאמ ןרעוו לָאז ףיוקרַאפ-םירפס רעד

 ,ןײלַא רבד:לעב רעד -- ךיז טייטשרַאפ --- ןעמוקַאב לָאז לָאּפָאנָאמ

 -נָאק ךיז ןלָאז םיא ייב ,ףױקרַאפ-טּפוה םעד ןבָאה לָאז רע .רעגעירק

 יד ןפיוק ןטסילַאטעדרדיי ןלָאז םיא ייב טשרע .םירפס עלַא ןרירטנעצ
 טימ ןעלדנַאה וצ טכער סָאד ןבָאה ןלָאז ייז ןופ עלַא טשינ רעבָא ,םירפס
 ַא חכולמ רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא לָאז קינמירפס-רכומ רעדעי .םירפס

 "ינמירפס"רכומ עקיזָאד יד .עיטנַארַאג עקירעהעג ַא ןבעג ןוא עיסעצנָאק
 ,טְסילָאּפָאנָאמ םעד ,םיא ייב ןפיוק וצ ןייז ביוחמ וצרעד ךָאנ ןלָאז סעק

 ,םיִרֹפְס םוכס ןטמיטשָאב ָא
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 רעטנוזעג ַא סיוועג טקעטש ןטקעיָארּפ עשירטנעצַאגע סרעגעירק ןיא

 לקיטש ַא ןיא טקיטיױנעג תמאב ךיז טָאה לדנַאה םירפס רעד .לדנרעק

 טגייל רעגעירק יו ,רעשיטַארקַארויב ַאזַא ןיא טשינ רעבָא ,גנורילוגער

 לדנַאה םירפס םעד ןטלָאװ ןטקעיָארּפ עטריזילַאער סרעגעירק .רָאפ סָאד

 ןטלָאװ והובו"וחות ַא .טלעטשעגּפָא וליפַא רשפא ןוא טריזָאמרָאט קרַאטש

 | ,ןפורעגסױרַא רעכיז ןטקעיָארּפ עקיזָאד יד

 טרעוו ,טריטּפעצקַא טשינ טקעיָארּפ סרעגעירק טָאה טכַאמ יד םגה

 רע טקיש 1788 רָאי ןיא .עיינ טימ ךיז ןדנעוו וצ דימ טשינ רעבָא 'וצ

 עטמַאַאב יד זַא ,ךיז טגָאלק רע .םודנַארָאמעמ ןגנַאל-תולג ַא ןירַא רעדיוו

 ןזַאל ןוא עיסימָאקיץנַאניפ רעד ןופ גנונעדרָארַאפ יד ּפָא טשינ ןטיה

 ייב -- רע טביירש -- ךיא ןעק יו, .םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ךרודַא

 "?םירפס עניימ ףיוא ץַאזּפָא ןַא ןבָאה בצמ ַאזַא

 ןטיהּפָא ןיא טריסערעטניארַאפ זיא עיסימָאק יד ייס רע ייס יװ ױזַא

 החגשה יד ןבעגרעביא םיא לָאז עיסימָאק יד ,רָאפ רע טגייל ,ןצעזעג יד

 טכער ןבָאה טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא לָאז רע ,לּפמעטש-םירפס ןרעביא

 ןייא טימ .םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ןכוז ןוא סעיזיווער ןריפוצכרודַא

 רעביא רעגעירק ָאד טרזח ,ןטנערוקנָאק ענייז ןקיטשרעד וצ -- טרָאװ

 -רַאק רעשירעגעלרַאפ ןייז ןופ ביײהנָא ןיא סָאװ ,טקעיארּפ םענעגייא םעד

 ןופ עדנערַא ןסייהעג סע טָאה טלָאמעד סָאװ ,קוליח םעד טימ ,ערעי

 ןרעביא החגשה ;ןעמָאנ םעד ןגירקעג סע טָאה טציא ,לּפמעטשיםירפס

 | ,לּפמעטש

 ,גנוקידעשטנַא ןייק טשינ רע ליוו סעיזיווער יד ייב החרט ןייז רַאפ

 ןופ ןעיירפַאב ךעלמירפס עניילק ענייז לָאז עיסימָאק יד טשינ רעמ

 וצ לענָאיצרָאּפָארּפ טשינ ןיא לָאצּפָא רעד זַא טרפב ,לָאצּפָא-לּפמעטש
 ,זירּפ םעד

 ,קנַאדעג ןקיטכיר ַא רעגעירק טלקיװטנַא לייט ןקידרעטייוו םעד ןיא
 -סיױא רַאפ לָאצּפָאלּפמעטש ןופ זיירּפ םעד ןרעכעה לָאז הכולמ יד זַא
 רעד ןופ קיגנעהּפָא ,ןדליג ַא רעדָא ןדליג ןבלַאה ַא ףיוא םירפס עשידנעל
 -ּפָא ןַא ןבָאה םירפס עשילױּפ יד זַא ,ןָא קיטכיר רע טזייוו ללכב .סיורג
 עשיליוּפ יד רַאפ ןענעז ךיירטסע ןוא ןסיײרּפ ;עטיל ןיא רָאנ טיבעגיץַאז
 ,רעלדנעהכוב עשידנעלסיוא יִד ,טכָאמרָאפ ןצנָאגניא סעקינמירפס"-רכומ
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 ןענעז וצרעד ןוא דנַאלסיױא ןיא קרַאמיץַאזּפָא ןטיירב ַא ןבָאה ,ועדיוו

 ,עשידנעלניא יד טימ ךיילג ןלָאצּפָא עגונב ייז

 רע זיא ,ןעמענוצנָא ןעוועג רשפא טלָאװ טקעיָארּפ רעטצעל רעד

 ןייז לח טשינ עבלעז סָאד לָאז סָאװרַאפ .שירטנעצָאגע רעדיוו רעבָא

 ןיולב לָאז סָאװרַאפ ?ןלױּפ ןיא ןעיירעקורד עשידיי עקירעביא יד ףיוא

 ?םירפס עשידנעלניא ףיוא החנה רעד ןופ ןסינעג רעגעירק

 -טנעעג ציסימָאק יד טָאה םודנַארָאמעמ ןקידתוכיראב םעד ףיוא

 -לּפמעטשעג-טשינ ןפיוקרַאפ ןופ ןטקַאפ יד ךייש סָאװ :קידמיטרּפ טרעכ

 ןשרָאפסױא ןטקַאפ עטכַארבעג עלַא יד עיסימָאק יד טעוװ ,םירפס עט

 ןייז ףיױא םיכסמ טשינ זיא עיסימָאק יד ,ןפָארטשַאב עקידלוש יד ןוא

 ןוא ענעריוװשעג ןענעז עטמַאַאב יד תמחמ לּפמעטש םעד רעביא החגשהח

 ןופ לּפמעטש םעד ןפַאשּפָא ךייש סָאװ .החגשה רעייז רעבירעד טביילב'ס

 נָא תמחמ ,ןריפכרוד טשינ םייס םעד ןָא ןײלַא סע יז ןעק ,ךעלמירפס

 ךיוא ןעק יז .םייס רעד טָאה לּפמעטש-םירפס ןגעו ץעזעג סָאד ןעמונעג

 ןרעגעירק רַאפ .םירפס עשידנעלסיוא רַאפ לָאצּפָא םעד ןרעכעה טשינ

 יד רַאפ רעקיליב ןפיוקרַאפ רע לָאז :הצע עקיטכיר ןייא עיסימָאק יד טָאה

 רעד ןוא ייז סָאװ זײרּפ ןבלעז םעד רַאפ רעדָא םירחוס עשידנעלסיוא

 "ָארויב טשינ ,טרָאװ ןייא טימ .ןרעסערגרַאפ ךיז טעוװ םירפס ןופ ץַאזּפָא

 רעשירחוס רעטנוזעג רעד רָאנ ,ןסיורד ןופ ןעמוק סָאװ ,ןעלטימ עשיטַארק

 ןופ םעדָאפ-טייל רעד ןייז ףרַאד הרוחס יד ןכַאמ רעקיליב ןופ ּפיצנירּפ

 ,טייקיטעט רעשירחוס סרעגעירק

 עיסימָאק יד ןטישרַאפ וצ דימ טשינ רעטייוו רעבָא טרעו רעגעירק

 ןעײרפַאב וצ לָאמַא ךָאנ רע טעב 1792 רָאי ןיא .סמודנַארָאמעמ טימ

 ַא רע טמוקַאב רעדיוו ןוא לָאצּפָאלּפמעטש ןופ ךעלמירפס עניילק ענייז

 ,הבושת עוויטַאגענ

 ,רע .בצמ סרעגעירק ןיא גנורעדנע ןַא רָאפ טמוק 1791 רָאי ןיא

 ןַא ףיוא טדערעגמורַא יונעג סָאד ןבָאה רימ יו -- רעירפ טגעלפ סָאװ

 נָא סלַא ןטערטסױרַא טּפָא וליפַא ןוא קידצ רעד ןייז -- טרָא רעדנַא

 םעד ףיא רבוע ןענעז סָאװ ,סעקינמירפס-רכומ ערעדנַא ןגעק רעגָאלק

 ענעדיישרַאפ ךרוד טגָאלקעגנָא 1791 רָאי ןיא רעבָא טרעוו ,ץעזעג

 "טשינ רעטגזױט יד ןיא ןפיוקרָאפ יװ ,תוריבע עכלעזָא ןיא ןשטנעמ
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 ןוא םענייאניא םירפס עכעלטע ןּפעלקפיונוצ ןוא םירפס עטלפמעטשעג

 ,המודכו לּפמעטש ןייא ןגײלפױרַא

 דשפא ןעמ ןעק גנולדנַאה סרעגעירק ןיא ןעגנורעדנע עקיזָאד יד

 ןבָאה סמודנַארָאמעמ ענייז עלַא זַא ,קידנעעז סָאװ ,טימרעד ןרעלקרעד

 עמורק ףיוא ןייג ערעדנַא יו ךיילג ןביוהעגנָא רע טָאה ,הלועּפ ןייק טשינ

 טָאה רעגעירק זַא ,טכערעג ןישָאטָארק ןופ רעזייל זיא רשפא ןוא .ןגעוו

 ןופ ןעמ טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא רָאנ ,רעמַאקצַאש יד טרַאנעגּפָא דימת

 ןרָאװעג טקעדעגפיוא ןענעז טלָאמעד ןוא ןרסמ םיא ןעמונעג ןטייז עלַא

 ,םירפס רעטנזיוט ףיוא ןעייג סָאװ ,ןעיירעלדניווש ענייז

 רעד וצ סמודנַארָאמעמ ןופ ערעפס רעד ןופ ןייגרעביא רעכָא רימָאל

 ןענעייל םייב יו ,םמותשנ רעמ ךָאנ רימ ןרעוו ָאד ןוא ,טייקכעלקריוו

 -.סיוא ןַא ןענעז סָאװ ,ןטקעיִארּפ עקידנעייגטייו ,עטסיירד סרעגעירק

 קרַאמ םירפס ןשידיי םעד ןשרעהַאב :םולח:סנבעל סרעגעירק ןופ קורד

 -עג רעװעשרַאװ םעד ,ןרעגעירק רַאפ גנורעדנוװַאב רעזדנוא .ןליוּפ ןיא

 ןופ טלעוו רעד וצ וצ ןעייג רימ ןעוו ,רעסערג ךָאנ טרעוו ,רחוס-טנַאװ

 רעגעירק זַא ןרעװ טגָאזעג טסיירד ןעק ףיואנביוא ןופ ןיוש .ןרעפיצ

 -ארּפ -םירפס יד .לַאעדיא סנבעל ןייז ןופ ןעוועג טייו טשינ תמאב זיא

 ןיא טרירטנעצנָאק סָאמ רעסיורג ַא ןיא תמאב ךיז טָאה ןלױוּפ ןיא עיצקוד

 רעד ןיא רָאטקַאפ רעטסקיטכיװ רעד ןעוועג זיא רעגעירק .טנעה ענייז

 ןלױּפ ןיא םירפס עשידיי ןופ עיצקודָארּפ



 םול בע גנירו 5אונטע

 עיצקודָארּפ-םירפס רעּפָאהיינ יד

 :ם יר פס עטלּפ מע טש עג לָא צ

 רעװעשרַאװ רעד זיא | רעּפָאהײנ רעד זיא

 יט יה | ל"ע עירמ - | = רעמאקלאצ ראי

81 81 = 181 
129 19 --- 182 
10 17 223 183 
16,2 122 ---- 1784 
4,6 2,021 505 185 
2,609 23 6 186 
1275 29 2,6 187 
50 626 124 178 
23 2,006 57 189 
240 241 2,99 1790 
2,619 175 244 1791 
03 = 93 1792 
18 -- 12,8 173 
59 -- 59 1794 

195 85 -- 285 

 5,9 10 28,9 1 ע מ ַא וו צ

 טָאה יירעקורד רעּפָאהיײנ יד זַא ,רימ ןעעז עלעבַאט רעד ןופ

 -לָאצ רעפָאהיײנ רעד ןיא םירפס 28.089 טלּפמעטשעגּפָא 1795 -- 3

 "ַאק ןייק ןעוועג טשינ רעכיז ףָאהיײנ ןיא זיא 1782 רָאי ןרַאפ .רעמַאק

 -סגנודנירג יד ןעמוקַאב ףָאהיײנ טָאה 1782 רָאי ןיא טשרע לייוו ,'ועמ

 זיא יירעקורד יד טייצ גָאט ןטשרע םענופ .טָאטש ַא ןופ עיגעליוװירּפ

 טלּפמעטשעג רדסכ קיטייצכיילג רעגעירק טָאה ןרָאװעג טלעטשעגפיוא

 ַא טָאה רע סָאװרַאפ .רעמַאק-השבי רעװעשרַאװ רעד ןיא םירפס ענייז

 ךיא סייוו ,עשרַאװ ןיא לייט ַא ןוא ףָאהיײנ ןיא טלּפמעטשעג םירפס לייט



.= 
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 ןיא ,גנוטכיר רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןייטש סָאד זומ המתסמ .טשינ

 -עגטסעפ ךיא בָאה סלַאפנדעי .םירפס יד ןעגנַאגעג ןענעז סע רעכלעוו

 ,םירפס עבלעז יד טשינ ןענעז סָאד זַא ,טלעטש

 ָאּפמיא ןַא זיא טייקיטעט רעשירעקורד סרעגעירק ןופ לכה-ךס רעד

 טקורדעגּפָא רָאי 15 ןופ ךשמ ןיא ןענעז םירפס 58.000 עּפַאנק :רעטנַאז

 4,241 יד ןענעכערוצ ךָאנ ןלעװ רימ ביוא .ןסערּפ ענייז ןיא ןרָאװעג

 רע עכלעוו רַאפ ,טלּפמעטשעג טשינ טָאה רע סָאװ ,תוחול ןוא םירפס
 ,םירפס 1,000 ךרע ןַא ןוא ,ןײרַא טכירעג ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא זיא

 ןבָאה --- ,1792 רָאי ןיא עטלּפמעטשעג-טשינ ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ

 ןעועג טנעָאנ זיא רעכלעוו ,ןישָאטָארק ןופ רעזייל .םירפס 62.690 רימ
 -ילדנעצ עכעלטע ףיוא ןעלדניווש סרעגעירק ּפֶא טצַאש ,טעברַא רעד וצ

 לטירד ַא תוחּפה-לכל זַא ,ןעמעננָא ןלעו רימ ביוא ,ןדליג טנזיוט רעק

 טימ ןגױצַאב ךָאד ךיז טָאה ןעמ ןעמעוו וצ ,ןרעגעירק ךיז טָאה םירפס
 -נייא ,סעקינמירפסירכומ עשידיי וצ יו גנוטכַא ןוא יורטוצ ןרעסערג ַא
 -סױרַא ךיז ה"סב טעוװ ,טיײהרעטלּפמעטשעג-טשינ ןפיוקרַאפ וצ ןבעגעג
 א ןפָארטעגנָא תוחּפה-לכל טָאה עיצקודָארּפ-םירפס סרעגעירק זַא ,זזייוו
 םירפס 6.600 טקורדעג רע טָאה ךעלטינשכרוד זַא ה"ד ,םירפס 0

 .רָאי ַא
 -ָארּפ-םירפס רעד ןופ סקוװ רעד זַא ,רימ ןעעז 1 עלעבַאט רעד ןופ

 -נירג םעד ,רָאי ןטשרע םעד ןיא .רעכעלעמַאּפ ַא הליחתכל זיא עיצקוד
 ,1782 ןרָאי יד ןיא .םירפס 781 עיצקודָארּפ יד טפערטַאב ,רָאיײסגנוד
 טמוק 1785 רָאי ןיא .עיצקודָארּפ יד ךיז טלּפָאטרַאפ 1784 ןוא 3
 ַא ןיא הביס יד .'צָארּפ 100 יװ רעמ ףיוא סקווװ רעקידמיצולּפ ַא רָאפ
 1785 רָאי ןופ עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןופ לַאסרעװינוא רעד :עטושּפ ץנַאג
 ,םירפס עשידנעלסיוא ןופ ןטײקכעלגעמ-טרָאּפמיא יד טרעלעמשרַאפ טָאה
 ,עיצקודָארּפ רעקיטרָא רעד ןופ סקוװ ַא ןעמוקרָאפ טנעקעג טָאה אליממ
 -רעד ןוא עיצקודָארּפ-םירפס יד רעדיוװ טסקַאװ 1787 רָאי ןופ ןבױהעגנָא
 עּפַאנק טימ 1792 רָאי ןיא טקנוּפ-סגנולקיװטנַא ןטסכעה ריא טכיירג
 זיא ,ןָא 1787 רָאי ןופ ,סקווװ רעקידרדסכ רעקיזָאד רעד .םירפס 0
 -ַאקיץנַאניפ רעד ןופ גנונעדרָארַאפ רעיינ רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא רעדיוו
 -מיא ןשידנעלסיוא םעד טרעלעמשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה עכלעוו ,עיסימ
 ,עיצקודָארּפ רענעגייא רעד ןופ סקוװ םעד ןעוועג םרוג אליממ ןוא טרָאּפ
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 םעד ןופ טַאטלוזער ַא זיא 1795 --- 1794 ןרָאי יד ןיא הדירי יד

 תעשב סָאװ ,ָאקשויצשָאק שועדַאט ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא דנַאטשפיוא

 טרפב ,ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןבעל עכעלטפַאשטריװ עצנַאג סָאד זיא םעד

 עטסערג יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ווו ,עשרַאװ ןופ טנגעגמוא רעד ןיא

 ןסיורג ַא ןופ ןייגרעביא סָאד ןוא ןליױּפ ןופ גנולייטעצ עטירד יד ,ןטכַאלש

 טנעה עשיסיירּפ יד ןיא (ףָאהיינ טימ) עיװָאזַאמ ץניװָארּפ רעד ןופ לייט

 ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא גנורעדורעצ שקידרעטייוו ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה

 ,עגַארּפ ןיא ןרעוו ןָאטעגּפָא טגעלפ טעברַא רקיע יד זַא ,סיוא טזייוו

 עגַארּפ ןיא רימ ןפערט 1792 זיב 1784 רָאי ןופ ןביוהעגנָא .עשרַאװ ןבעל

 -ַארּפ ןייק םוקנָא רעייז ןופ הביס ַא רַאפ .ףָאהיײנ ןופ ןדיי סעּפורג רדסכ

 ןעמוקַאב ייז ֹוװ ,עיצקידסירויײקעלַאשרַאמ רעד ןיא ןָא ייז ןביג עג

 "נא .ןרעגעירק טימ םיקסע ענעדיישרַאפ יד ,ןטעליב-טלַאהפיוא סױרַא

 ,ןפיוקרַאפ םוצ םירפס רעפָאהיינ טימ עגַארּפ ןייק ןעמוק רעדיוו ערעד

 עשידיי רעּפָאהיינ יד סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ וצ רעווש טשינ זיא'ס

 .עשרַאװ ןיא טשינ ןוא עגַארּפ ןיא ּפֶא ךיז ןלעטש סעקינמירפס-רכומ

 .עשרַאװ יװ ןדיי וצ ןגױצַאב רעדלימ ןָא קיביײא ןופ ךיז טָאה עגַארּפ

 ןופ רעמיטנגייא יד ,םיצירּפ יד העד-טּפיױה יד טַאהעג ןבָאה עגַארּפ ןיא

 רַאפ תוסנכה ענייש ייז ןגָארטעגנײרַא ןוא טניווװעג ןבָאה ןדיי וװ ,ןפיוה

 רעװעשרַאװ יד רַאפ טלקמ-םוקמ ַא ןעוועג דימת זיא עגַארּפ .טלעג-הריד

 "רַארַאפ יד ןלעטשנגעקטנַא ןפָא ץנַאג לָאמליײט ךיז טגעלפ עגַארּפ .ןדיי

 ןדיי יד טרָאד ןופ ןביײרטרַאפ וצ טכַאמ רעד ןופ ןעגנונעד

 ץַאוּפָא ןַא טַאהעג ןבָאה יירעקורד רעפָאהיײנ רעד ןופ םירפס יד

 זַא ,סיוא טזייוו .עטיל ןיא זייוולייט ןוא רעדנעלניורק יד ןיא זייוולייט

 -לּפמעטש יד ןיא .הסנרּפ טַאהעג ןופרעד ןדיי ךס ַא ןבָאה אפוג ףָאהיינ ןיא

 ,רעקילדנעצ ּפָא ןעלּפמעטש סָאװ .,ןדיי רעקילדנעצ ןרירוגיפ תומישר
 ,לַאמַא טימ םירפס רעטנזיוט וליפַא לָאמלײט ןוא רעטרעדנוה לָאמַא
 "עג ךיז םורַא טָאה ,ןסערּפ"קורד 4 טימ טעברַאעג טָאה סָאװ ,רעגעירק

 טקיטפעשַאב ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןדיי בור סָאד ,בַאטש ןצנַאג ַא טַאה

 ןופ סרעטײרּפשרַאפ יו רקיע רעד ןוא סרעקורד ,סרעצעז יו םיא ייב

 "רַאפ רעטסערג רעד .עטיל ןיא ןוא רעדנעלניורק יד ןיא םירפס ענייז

 רעד ֹוצ םודנַארָאמעמ ןייז ןיא ןָא טיג שטיוװָאקשרעה קערעב רעטיײרּפש

 ןטײרּפשרַאפ םייב ןטעברַא ןָאזרעּפ 100 רעביא זַא ,עיסימָאק-ץנַאניפ
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 טשינ ןייז וצ סיוא טזייוו רעפיצ עקיזָאד יד .עטיל ןיא םירפס סרעגעירק

 רעייז םעד ץוחַא רימ ןענעגעגַאב תומישרילּפמעטש יד ןיא ,אמזוג ןייק

 רעפָאהײג רעד ןיא ןעלּפמעטש סָאװ ,רעדנעלניורק יד ןופ ןדי ךס ַא

 טײהרעמ עקידנגעװרעביא יד .םירפס עטפיוקעג טשרָאקָא יד רעמַאק

 -עב) ךורב קינמירפס-רכומ ןטסערג ןטימ ןדיי רעפָאהיײנ יד רעבָא ןדליב

 .שארב שטיווָאקשרעה (קער

 ןבָאה'ס וװ ,ףרָאד ַא --- 1782 רָאי םוצ זיב -- ףָאהייג זיא ללכב

 "עג יירעקורד רעד קנַאד ַא -- ןרַאדנערַא רָאּפ ַא ןענופעג סנטסכעה ךיז

 ,סרעצעז הסנרּפ ןענופעג טרָאד ןבָאה לכ-םדוק .בושי רעשידיי ַא ןרָאװ

 "נָא ךיא בָאה תומישר-לּפמעטש יד ןיא ,סעקינמירפסירכומ ןוא סועקורד

 ןענעז םעד ץוחַא .ףָאהײנ ןיא סעקינמירפסירכומ עשידיי 17 טלייצעג

 24 טנכערעגסיוא רעמַאק-לָאצ רעפָאהײנ רעד ןופ תומישר יד ןיא ךָאנ

 -יירש רעד .טרָא-םַאטשּפָא רעייז ןבעגעגנָא טשינ זיא ייז ייב סָאװ ,ןדיי

 טשינ ןעמ ףרַאד ןדיי רעפָאהיײנ יד ייב זַא ,ןטלַאהעג אמתסמ טָאה רעב

 סרעצעז 2 ץוחַא ןענעז ָאזלַא ןעמַאזוצ ,רעטרע-םַאטשּפָא ערעייז ןבעגנָא

 ךרע ןַא קידנעטש רעדָא קיליײוװטייצ טקיטפעשַאב ןעוועג סרעקורד 2 ןוא

 ,ןָאזרעּפ 1

 "טע ךיוא טקיטפעשַאב יירעקורד ןייז ןיא רעגעירק טָאה ןדיי ץוחַא

 ענעדיישרַאפ ןיא טָאה ףָאהיײינ ןיא סנערָאל רעה רעד .,ןטסירק עכעל

 קויצעשַאװ רעה רעד .םירפס 273 טלּפמעטשעגּפָא 1786 רָאי ןופ םישדח

 יד ןיא טָאה ,"יירעקורד רעפָאהיינ רעד ןופ רעלקעמ רעד , ,608526011)

 לכה-ךסב םישדח ענעדיישרַאפ ןיא טלּפמעטשעגּפָא 1793 --- 1791 ןרָאי

 | ,ם"רפס 5

 -נָאמרעד רעד ,םירפס סרעגעירק ןופ רעטיירּפשרַאפ רעטסערג רעד

 5 ןופ ךשמ ןיא טָאה ,שטיווָאקשרעה (קערעב) ךורב דיי רעפָאהיײנ רעט

 רעפָאהיײינ רעד ןופ םירפס 7,766 טלּפמעטשענּפָא ,1790 --- 1794 ,רָאי

 :ונייה ,יירעקורד

 םירפס 481 -- 1790 רָאי ןיא

* * 1192 -- 5,522 2 

* ?= 1793 -- 1,424 2 

?* * 1794 -- 2329 6 

 םירפס 6 וע מ ַא זו צ
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 -לעװ ,קחצי ןב הנוי ,היגמ-לעב רעד טמענרַאפ טרָא ןטייווצ םעד

 טָאה יצ .םירפס 1.508 טלּפמעטשעגּפָא רָאי 2 ןופ ךשמ ןיא טָאה 'ועכ

 ,יירעקורד רעד רַאפ טלּפמעטשעג ייז יצ רחסמ ַא טריפעג ייז טימ רע

 ,טסוװַאב טשינ זיא

 -ָאקשטיא) קחצי ןב ךורב ןעוועג זיא רעטיירּפשרַאפ רעטירד רעד

 לָאמַא טימ רע טָאה 1788 רָאי ןייא ןיא זיולב ,ףָאהיײנ ןופ ךיוא ,(שטיוו

 ,םירפס 1,491 טלּפמעטשענּפָא

 1,186 טימ םייח ןב ןושרג ןעוועג ןענעז סעקינמירפס-רכומ ערענעלק

 616 טימ ףסוי ןב קעװעל ,םירפס 705 טימ השמ ןב ָאקוװועל ,םירפס

 ,ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןוא םירפס 229 טימ שרעה ןב לקנַאי ,םירפס

 וליפַא לָאמַא ,םירפס קילדנעצ עכעלטע לָאמַא ּפָא ןעלּפמעטש עכלעוו

 ןרעװ טנָאמרעד ךָאנ ףרַאד ייז ןשיװצ ,לָאמַא טימ טרעדנוה עכעלטע

 ,םירפס 175 ַא טלּפמעטשעגּפָא ה"סב טָאה רעכלעוו ,דוד רעדניבנייא רעד

 ,יוװ ,םידירי יד ףיוא םירפס טפיוקרַאפ ןיילַא טָאה רעגעירק םגה

 רעביא ןענופעג םיא ייב טָאה ןעמ ווו ,ענשטנעל ןיא דירי ןפיוא ,לשמל

 רע ווו ,ןילבול ןיא ,תוחול ןוא םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ 0

 ףָאהיינ ןייק רעבָא ןעמוק --- ,1790 רָאי ןיא םירפס 109 ּפָא טלּפמעטש

 ןופ ןטסרעמ םוצ ,ןלוּפ ןופ ןטנַאק ענעדיישרַאפ ןופ םירחוס רעקילדנעצ

 ןענעז סָאד .ןרעגעירק ייב םירפס ןפיוק וצ טרָא ןפיוא ידכ ,עיװָאזַאמ

 ערעסערג .ַא"א  װַאלסידיָאוו ,ווָארגנעװ ,טָאטשיײנ ,ןיבמָאג ןופ ןדיי

 ןב רסיא ףָאהיײנ ןופ סױרַא ןריפ ,םירפס 100 רעביא ,ןטרָאּפסנַארט

 ,300 --- יקלָאק ןופ קחצי ןב בייל ,םירפס 421 --- ץעיװָאנַאל ןופ שרעה

 -ליב ןופ ףלָאװ ןב םהרבא ,םירפס 200 -- עסיל ןופ בקעי ןב קעוועל

 קעוועל ,228 --- ווָאלדיש ןופ שטיװָאקלעז הנוי ,םירפס 222 --- ײרָאג

 --- ווָאקושז ןופ ץיװָאניבַאר ָאקשרעה ,221 --- ווָארגנעװ ןופ השמ ןב

 -רעב השמ ,134 --- ווָאדנעלב ןופ חסּפ ,142 --- ןיבמָאג ןופ ףלָאוװ ,9

 -- קירעביוב ןופ םהרבא ןב ָאקשרעה ,124 -- וועשטניּפ ןופ שטיווָאק

 | .ַא"א 4
 םיא רַאפ טיבעגיץַאזּפָא רעטסקיטכיװ רעד זַא ,סיוא רעבָא טזייוו'ס

 יירעקורד םוש ןייק טָאה .,רעוװָאלקש רעד ץוחַא ,וװ ,עטיל ןעוועג זיא

 ןריפ טזומעג רע טָאה טיבעגיץַאזּפָא ןקיזָאד םעד םורַא .טריטסיזקע טשינ

 -לָאשז ןיא יירעקורד רעשיצילַאג רעטמירַאב רעד טימ ףמַאק ןרעווש ַא



 155 עט כיש עג ןעלטיּפַאל

 "יצ ןיוש רעד .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ עיצידַארט ריא טיצ עכלעוו ,וועק

 ;רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טביוה 1788 רָאי ןופ םודנַארָאמעמ רעטריט

 ָאד ןיא טניימעג) לַאסרעװינוא ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה עיסימָאק יד םגה;

 עיצילַאג ןופ ןעמוק סָאװ ןדיי יד זַא ,(1787 רָאי ןופ לַאסרעװינוא רעד

 טָאה ךָאד ,עטיל ןייק םירפס עטלּפמעטשעג-טשינ ןייק ןריפ טשינ ןלָאז

 ןָא םירפס ןגעװ 3 טזָאלעגכרודַא רעביירש רעװַאטסָאנסַארק רעד.

 ,*לּפמעטש

 ,עיצקודָארּפ סרעגעירק ןיא ןעמונרַאפ טָאה עטיל טרָא ןַא רַאפ סָאװ
 -עגטימ רעגעירק טָאה 1785 רָאי ןיא ןטקַאפ ייווצ יד ןופ ןעז ןעמ ןעק

 -שי ןב קעוועל רחוס רעװקלָאשז ןטימ םירפס 2408 ןגָאװ ַא ףיוא טקיש
 -ַאב עכעלטפעשעג ןיא ןענַאטשעג םיא טימ אמתסמ זיא רע סָאװ ,לאר

 -השּבי רעװעשרַאװ רעד ןיא רעגעירק טָאה רָאי םענעגייא םעד .ןעגנואיצ
 עז םירפס 2,408 עקידרעירפ יד ,םירפס 4,326 טלּפמעטשענּפָא רעמַאק
 ןעוועג לח טשינ זיא עטיל ףיוא תמחמ ,לּפמעטש םוצ ןעגנַאגעג טשינ ןענ
 ןעעז ,ןרעפיצ עדייב יד קידנכיילגרַאפ ,לּפמעטש-םירפס ןגעוו ץעזעג סָאז
 טמיטשַאב ןעוועג זיא עיצקודָארּפ סרעגעירק ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,'וימ
 | ,עטיל רַאֿפ

 טרָאּפסקע ןופ גנוטיידַאב יד ןרירטסוליא זדנוא טעװ רעטלוב ךָאנ
 רעד טָאה 1792 רָאי ןיא :לֵאפ רעקידרעטייוו רעד ףָאהיײנ רַאפ עטיל ןייק
 -עגּפָא שטיװָאקשרעה ךורב םירפס רעפָאהיײנ יד ןופ טנעגַא רעטסערג
 העיסנ יד .ענליוו ןייק טריפעג טָאה רע עכלעוו ,םירפס 4.649 טלּפמעטש
 -אבעלַאבעג דנַאל ןיא טָאה טלָאמעד תמחמ ,ערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא
 -טגרָאֿפ ןענעז סע ןוא ?עיצַארעדעפנָאק רעציװָאגרַאט, ג"ַא יד טעוװעט
 טשינ רעבָא ןעמ טָאה ענליוו ןיא .ןפמַאק ןוא תומוהמ עקידרדסכ ןעמוק
 ,םירפס עשידיי ףיוא ןיורק רעד ןופ ןעלּפמעטש יד ןענעקרענָא טלָאװעג
 -עג טריפעגוצ ןיוש ןענעז (וועקלָאשז ןופ תועמשמ) דנַאלסיױא ןופ לייוו;
 םעד ןרעקמוא םיא לָאז יז ,עיסימָאק יד טעב ךורב ."םירפס ךט ַא ןרָאװ
 זַא ,וצ טגָאז ןוא ,ןעלּפמעטש יד טנעקרענָא טשינ טָאה עטיל סָאװ ,קזיה
 ןיא ןלעװ, ,עטיל טימ רחסמ-םירפס םענופ ןבעל עכלעוו ,ןָאזרעּפ 100 יד
 -ץנַאניפ רעד ןופ טײקיצרַאהדלימ ןוא תונמחר סָאד ןביול דנַאל ןצנַאג
 טָאג וצ ןייז ללּפתמ טלעװ ףוס זיב ןלעװ ןוא ,..קלָאפ ןרַאפ עיסימָאק
 ,"דנַאלרעטָאפ-רעטומ רעד רַאפ
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 לרוג רֶעד טנַאסערעטניא זיולב טשינ זיא טקַאפ ןטכַארבעג םעד ייב -
 ןעגנוגנידַאבסנבעל ערעוװש ערעייז ,סעקינמירפס-רכומ עשידיי יד ןופ
 ןיא ןעמ טָאה 1792 רָאי ןיא ,ךיוא ןרעפיצ יד טרעיינ ,המודכו תונכס
 4,649 ןענעז ןופרעד ,םירפס 9,693 טלּפמעטשענּפָא רעמַאק רעּפָאהיינ רעד
 יי ,טפלעה ַא ךרע ןַא ה"ד ,עטיל ןייק ןעגנַאגעג םירפס

 רחופ רענדָארג ַא טָאה 1792 רָאי ןיא זַא ,ןרעו טנָאמרעד ךָאנ לָאז
 ,םירפס 707 ףָאהיײנ ןיא טלּפמעטשעגּפָא םוחנ ןב עקטָאנ ןעמָאנ ןטימ

 -רעטנוא ןכָאנ יירעקורד סרעגעירק ןופ לרוג רעקידרעטייוו רעד
 רָאי ןיא יירעקורד רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד וצ זיב ןלױּפ ןופ גנַאג
 :ו | | -  ,םוידוטש רעדנוזַאב ַא טרעדָאּפ 8

 יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ףָאהײנ ןעוו ,ןטייצ עשיסיירּפ ג"א יד ןיא|
 רָאי 2 ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ ,יירעקורד יד זיא ,ןסיײרּפ יד ןופ טנעה
 ,דנַאל ןופ ןברוח םענײמעגלַא םעד ןוא דנַאטשפױא-ָאקשויצשָאק םעד ןופ
 רַאפ ןרָאי ענעי ןיא ךיז טָאה עיצקודָארּפ יד .ןרָאװעג טײנַאב רעדיוו
 זיױלב קיטעט ןעוועג טציא ןענעז ןסערּפ 4 עקילָאמַא יד ןופ ,טרענעלק

 ,סרעקורד 4 ,סרעצעז 8 ןופ טלָאמעד ןענַאטשַאב זיא לַאנָאסרעּפ רעד .2
 ,רעטעברַא עכעלטע ןוא רעסיגטפירש 1 ,סרָאטקערָאק 2 ,סרעדניבנייא ג

 ןופ עיצקודָארּפ-םירפס יד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד טכירַאב םעד ןופ

 םוצ זיב 1780 רָאיײסגנודנירג םעד ןופ טָאה יירעקורד רעּפָאהיײנ רעד

 | .קרעוו 120 ןּפָארטַאב 1797 רָאי



 ןעלקיטרַא ןוא קיטירק





 קלָאפ עשידיי סָאד ךיז טָאה טָאװרַאפ
 ("?טרילימיסַא טשינ

 טקנופדנַאטש ם ע ד ןופ עגַארפ יד גָאט ןקיטנייה םייב ןעק ןעמ

 טשינ זיא סָאד לייוו ,םעד בילוצ טושּפ ,ןרעפטנערַאפ ןצנַאגניא טשינ ךָאנ

 -רַאפ םילוּפליּפ רעדָא תוריקח טימ ןעק סָאװ ,עגַארפ עשיפָאזָאליפ ןייק

 ןוא עטסנרע ,ןעגנושרָאפ ןופ עגַארפ ַא ןיא סָאד רָאנ ,ןרעו טרעפטנע

 ןופ עטכישעג רעד רעביא ןרעוו טכַאמעג ןפרַאד עכלעוו ,עשיטַאמעטסיס

 ןפוא ןיאב רעבָא ךיז ןרָאט סָאװ ,ןעגנושרָאפ ;טלעװ רעד רָאג ןופ ןדיי

 ,טציא זיב יװ ,ןגַארפ עכעלטכער-לערוטלוק טימ זיולב ןצענערגַאב טשינ

 ,טייקכעלקריו עשידיי עכעלגעטיגָאט יד טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךיוא רָאנ

 יד -- עטכישעג רעשידיי רעד ןופ זיירק-סגנוקריוו ןיא ןעיצנײרַא ה"ד

 רעשרָאפ-עטכישעג עשידיי יד ןופ רענייא יװ רעדָא ,טפַאשטריװ עשידיי

 ,ןקידבוט -םוי םוצ לייטנגעק ןיא ?ןדיי ןקידעכָאװ םעד, ןָא סע טפור

 -ידיי ענענַארַאפ יד ןיא טציא זיב ןענעגעגַאב רימ עכלעוו ,ןדיי ןקידתבש

 ,סעטכישעג עש

 רעד רָאג ןופ רעשרָאפ-עטכישעג עשידיי יד ןעוו ,טלָאמעד טשרע
 ןרַאפ לגיצ ןגָארטפיױנוצ ןלעװ ,רעדנעל עטסקיטכיוװ יד ןופ טרפב ,טלעוו
 -ידיי יד ןעמוק ןענעק טעװ ,עטכישעג-טפַאשטריװ רעשידיי רעד ןופ ןיגכ
 טרָאװ טצעל ןוא ןדײשטנַא ריא ןגָאזסױרַא ןוא עיפָאזָאליפ-סטכישעג עש
 ןייק טשינ זיא סָאד זַא .עגַארּפ רעטנַאסערעטניא רעייז רעקיזָאד רעד ןיא
 ךיז טיג סָאװ ,םעד רַאפ ךַאז ערָאלק ַא זיא ןגרָאמ ןטנָאנ םעד ןופ עגַארפ
 ַא ןופ עטכישעג-טפַאשטריװ טסייה סע סָאװ םעד ןגעוו ןובשחודןיד ַא ּפָא
 ,דָאירעּפ ןסיוועג ַא ןיא דנַאל ןסיוועג

 -יײי מט ןא תהו ר ב ס ,ןע ג נוט כ ַא ר ס ַא ב ערעזדנוא

 רעמ ,ענַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא עירעס ַא ןופ ?קיטרַא רעטשרע רעד ןיא סָאד {א
 .ןעניפעג וצ רעלגעמ ןעװעג טשינ רעבָא ןיא
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 ,עלַאמינימ תמא ,ןעגנוכיירגרעד יד ףױא ךמוס רימ ןענעז ן ע ג נ ונ
 ךָאד רעבָא -- טייצ עגונב ןה ,עירָאטירעט רעד עגונב ןה טצענערגַאב
 - ט ר י װ רעשידיי רעד ןופ דלעפ .ןפיוא עטסנרע אקווד ןוא תולחתה
 | | יצ ט כ יש ע ג - ט פ ַא ש

 -צעל יד ןיא ןענעז סָאװ ,קרעװ עלַאטנעמונָאמ ייווצ יד ןעניימ רימ

 יד ןופ עטכישעג :טפַאשטריװ יד; :ןענישרעד רעקילדנעצרָאי ייווצ עט

 ןיא -- ַא ר ַא ק ג ר ַא ע ג ןופ *רעטלַאלטימ ןוא םוטרעטלַא ןיא ןדיי

 ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג-טפַאשטריװ יד; ןוא :;ךַארּפש רעשטייד רעד

 רעשיליוּפ רעד ןיא -- ר ע ּפ י ש ר"ד ןופ *רעטלַאלטימ ןתעב ןלױּפ

 | - | .ךַארּפש

 ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ ןדיי יד ןענעז סָאװרַאפ ,עגַארפ רעד ףיוא

 ,םיירצימ יד) טלגנירעגמורַא ןדיי יד ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ עלַא יד תעב

 -רַאפ גנַאל ןיוש ןענעז (ערעדנַא ןוא רעיריסַא ,רענָאליבַאב ,רעיציגעפ יד

 .עזעיגילער רעדָא עשיגָאלָאעט יד :תובושת ייווצ ןַארַאפ ןענעז ,ןדנוווש

 "רעד םייב טָאה -- ךעלסילשסיוא רעדָא רקיע רעד זַא ,טלַאה עכלעוו
 עיגילער עשידיי יד עלָאר ַא טליּפשעג עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ ןטלַאה

 ,ךיז טײטשרַאפ .טנעמָאמ רעקיטסיײג ַא ,רעקידתוינחור ןייר ַא ,ןכ"לע ---

 "ןיב עצנַאג יד םורָאװ ,גונעגרעביא ָאד ןענעז ןזײװַאב ןוא תויאר זַא

 טייז ַא ןָא טזָאלעג ןצנַאגניא טָאה גנושרָאפ-עטכישעג עשידיי עקיטציא

 ףיוא ןזיװעגנָא זיולב ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל עכעלטפַאשטריװ סָאד
 ןיא ןייטשוצסיוא ןעמוקעגסיוא ןדיי יד זיא'ס עכלעוו תושיגנ ,תופידר יד

 ,םישודק עשידיי ,עטכישעג-רעריטרַאמ רעקירָאײטנזױט רעייז ןופ ךשמ

 -עז ,סנפיוהירעטייש יד ףיוא ,םשה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ

 וצרעד .גונעגרעביא ןעװעג דנַאל ןדעי ןיא ןוא הפוקת רעדעי ןיא ןענ

 ןדיי יד עכלעוו ,תופידר עלַא זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךָאנ ןעמ ףרַאד

 דימת ןענעז ,עטכישעג רעגנַאל-תורוד רעייז ןיא ןענַאטשעגסױא ןענעז

 "ָאמ רעקיזָאד רעד .הדע עזעיגילער סלַא ןדיי יד ןגעק טדנעיװעג ןעוועג

 -ער ַא ןיא טרעײלשרַאפ ןעוועג ץלַא זיא רעטלַאלטימ ןיא סָאװ ,טנעמ

 -עג ךעלקירדסיוא ךיז טָאה'ס ןעוו טלָאמעד וליפַא --- עלעטנעמ ןזעיגיל

 טפלעהרַאפ -- ןגַארפ עכעלטפַאשטריו עטערקנָאק ץנַאג ןיא טלדנַאה

 רעד םורַא ןפַאשעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,לּפענ םעד ןכַאמ רעלעקנוט ךָאנ
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 סָאװ ,םלוע ןטיירב םעד ןעלמוטרַאפ וצ רעמ ךָאנ ןוא ,עטכישעג רעשידיי

 ןטלעטשעגטסעפ ַא רַאפ ,םישדק-ישדק רַאפ גנוניימ ענעמונעגנָא יד טלַאה

 ,תמא ןכעלרירַאבמוא

 עכלעוו ,עשיטסילַאירעטַאמ-שירָאטסיה יד זיא הבושת עטייווצ יד

 ,לָאר רעכעלטפַאשטריװ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטלַאהרעד יד טעז

 ,רעדנעל יד ןיא טליּפשעג תורוד ןופ ךשמב טָאה עסַאמ עשידיי יד סָאװ

 ,טבעלעג טָאה יז ווו

 ןעײגַאב'ס ןכלעוו ,תועט םעד ןיא ןלַאפנײרַא טשינ רעבָא ןלעװ רימ
 ,םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןופ קנַאדעג ןפיט םעד ןופ רעכַאלפרַאפ יד

 יו ,עיגילער רעד ןופ העּפשה יד ּפָא ירמגל ןפרַאװ ייז סָאװ טימרעד

 -ייצירפ ךָאנ זיא'ס ;ןגָאז רימ .גנוגעװַאב רעקיטסייג רעדעי ןופ ללכב

 -ידיי יד טליּפשעג טָאה'ס עכלעוו ,לָאר יד ןעמיטשַאב וצ טנייה ןיוש קיט

 רעבָא זיא'ס .עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאהרעד רעד ןיא עיגילער עש

 ער יד זַא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ רעטכַאבָאַאב ןדעי רַאפ רָאלק

 -- עכעלסילשסיוא טשינ םגה -- עלַאסָאלָאק ַא טליּפשעג טָאה עיגיל
 .עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאהרעד רעד ןיא לָאו

 סָאװ ,בירט-סגנוטלַאהרעדטסבלעז ַא ךיז ןיא טָאה ףוג רעדעי ַא

 ןלַאפנָא יד ןגעקַא רעּפרעק םעד ןקידיײטרַאפ וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ סָאה

 ןיא .טפַאש ןײלַא רעּפרעק רעד עכלעוו ןעלטימ יד ךרוד ,ןסיורד ןופ

 ךיוא רָאנ ,טּפַאשנסיװ-רוטַאנ יד זיולב טשינ ךייר זיא ןליּפשייב עכלעזַא

 -נָא טרעוו סָאװ ,ףוג רעלַאנָאיצַאנ רעזדנוא .טּפַאשנסיװ-סטפַאשלעזעג יד

 -רעװּפָא ענעגייא ענייז ךיוא ךיז טפַאש ,ןסיורד ןופ םיאנוש ךרוד ןלַאפעג

 סיוא טעברַא רעוויסנעטניא ץלַא קורד רעד רעקרַאטש סָאװ .ןעלטימ

 "עברַאה ןוא ערעפרַאש סָאװ .ןעלטימ-סגנוקידייטרַאפ יד רעּפרעק רעד

 רעגנע ץלַא ,ןדיי יד יבגל ןסיורד רעד טדנעװעגנָא טָאה'ס ןעלטימ ער

 -נומוצּפָא ,ןצעזעג ,ןעלטימ ערעפרַאש ץלַא ,ןעייר יד ןסָאלשעג יז ןבָאה
 ,ץוביק רעשידיי רעד טעברַאעגסױא טָאה לג"דא ןעג

 טניימ ןעמ ןעוו ,תועט-רקיע רעטלצרָאװעגניײא ףיט ַא רעבָא זיא'ס
 -ידיי עשיעּפָארײא ,עטסנרעדָאמ עמַאס יד וליפַא ןעניימ ױזַא ןֹוא ---

 א ק װ ד ןוא עיגילער יד ז יו ל ב זַא -- רעשרָאפ ןוא רעקנעד עש
 ןטלָאװ .גָאט ןקיטנייה ןזיב קלָאפ עשידיי סָאד ןטלַאהרעד טָאה עיגילער יד
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 טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,תוביס עכעלטפַאשטריװ ןייק ןעוועג ןַארַאפ טשינ

 .טלָאװ ,טלעװ רעקימורַא רעד טימ ןדיי יד ןופ ךיז ןסיגנעמַאזוצ סָאד

 ןעװעג טשינ ןדיי יד ןופ טילּפו-דירש ןייק גנַאל ןיוש

 ףשידיי יד ןטלַאהרעד םייב זַא ,עירָאעט רעד ןופ רעגנעהנָא יד

 ַא ןָא רעבָא ןביילב ,עיגילער יד טקריוװעג ךעלסילשסיוא טָאה עיצַאנ

 "ער יד טָאה סָאװרַאפ :עגַארפ יד קעװַא ייז טלעטש ןעמ ןעוו ,הבושת

 -רַאפ ?םיו ט ע מ ו א טכַאמ רעבלעז רעד טימ טקריוועג טשינ עיגיל

 ,גנאווצ ךרוד טשינ אקווד ןוא --- רעטרע לייט ַא ןיא ןדיי יד ןענעז סָאװ

 ךיז ,ןעגנַאגעגרעביא הגרדהב ,ךעלעמַאּפ -- ןוצר םענעגייא ןטימ רָאנ

 ?סנייא ייז טימ ןרָאװעג ןוא רעקלעפ עקימורַא יד טימ טשימעגפיונוצ

 תוליהק עשידיי עכײרלָאצ יד ןדנווװושרַאפ ןענעז וו ,ןגערפ ייז רימָאל

 יז ?הרות-אלמ ןעוועג רעטלַאלטימ ןיא אקווד ןענעז סָאװ ,עילַאטיא ןיא

 עטייזעצ יד רעביא טכיל עזעיגילער סעּפָאנס עלופ טקישעג ךָאנ ןבָאה

 ןעניימ רימ) דנַאלשטייד ןוא ןליוּפ ןופ תוליהק עשידיי עטײרּפשעצ ןוא

 .(עילַאטיא ןיא ןעיירעקורד עשיערבעה יד ָאד

 -לעפַאב רעקימורַא רעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא ,ןדנווושרַאפ ןענעז יז

 -טריוו עקידתונמחרבמוא ,עטרַאה סָאד טריטקיד טָאה ױזַא לייוו ,גנורעק

 -נגעקטנַא טשינ חוב םוש ןייק ךיז ןעק םעד ןגעקַא ןוא .ןבעל עכעלטפַאש

 ,טשינ ךיוא עיגילער עשידיי יד וליּפַא ,ןלעטש

 -וטרָאּפ יד ןבָאה סָאװרַאפ :עגַארפ רעדנַא ןַא ןלעטש רימָאל רעדָא
 -עז עכלעוו ,עינַאּפש ןופ רעדירב ערעייז ןעמונעגפיוא טשינ ןדיי עשיזעג
 יז וװ ,טרָא ןַא טכוזעג ןבָאה ןוא םייה רעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענ
 -רעק עטרעטַאמרַאפ ,עטעשטומעגסיוא ערעייז ןגיײלרעדינַא ןענעק ןלָאז
 -יק ןשיזעגוטרָאּפ םייב טלעוּפעגסױא ךָאנ ןבָאה ייז ,אברדא רָאנ ?סרעּפ
 זיא סָאװ ,תונמחר סָאד ןעמוקעגניהַא זיא וװ .ןזָאלוצנײרַא טשינ ייז ,גינ
 -טנע רעד ?הנומא רעשידיי רעד ןופ רעקיטכיוו ַא אקווד ןוא טָאבעג ַא
 ןסערעטניא עכעלטפַאשטריװ יד .רעטושּפ ןוא רעטכייל רָאג ַא זיא רעפ
 יד עקַאט טָאה ,לָארטּפױה יד ,עקידנרידיצעד יד ןשטנעמ םייב ןליּפש
 ןיא ןסעגרַאפ ןדיי עשיזעגוטרָאּפ יד ןסייהעג ץנערוקנָאק ַא רַאפ ארומ

 ,תונמחר ןופ הווצמ רעד
 יד תעב .רעדירב עשילױּפ יד טלדנַאהעג ךיוא ןבָאה רעסעב טשינ
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 -יּפלע ןעמַאטש סָאװ ,ןדיייחרזמ יד ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא) ?ןקנערפ,

 ןט:16 בייהנָא ןוא ןט:15 ףוס ןענעז (םישוריג עשינַאּפש יד ןופ בור

 -עת:םישעמ ןָאטעגּפָא יז ןעמ טָאה ,ןלוּפ ןייק ןעמוקעג טרעדנוהרָאי

 יז ןבָאה ןדיי עשילױוּפ יד זַא ,ךיז טגָאלק "קנערפ; ַא רענייא .םיעות

 "ןקנערפ; יד :ןעוועג זיא ףוס רעד .םייוג יד יו תורצ ערעסערג ןָאטעגנָא

 ןלױּפ טזָאלרַאפ לייט ןטסערג םוצ ןבָאה

 ,.טיורב עלעקיטש ןבילוצ רָאנ ןעשעג זיא ץלַא סָאד

 רימָאל .תונעט סרענגעק םעד ןּפַאלקעצ וצ גונעג טשינ רעבָא זיא'ס

 | / ,גנוניימ רעזדנוא ןדנירגַאב ןוװרּפ טציא
 -יוועג ַא ףיוא ןדיי יד ןופ ןדניוװשרַאפ סָאד רעדָא ,ןצנעטסיזקע יד

 טימ ,גנוקיטפעשַאב רעד ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא ןענעז ,עירָאטירעט רעס

 "יו ןדיי יד ןופ גנוקיטפעשַאב יד .ןדיי יד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו

 -עייז ןופ ןיוש אטישּפ ַא ,אפוג ןדיי יד ןופ טשינ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא רעד

 ,טלעוו רעקימורַא רעד יופ ןעגנוגנידַאב יד ןופ רָאנ ,?ןטייקיעפדןסַאר, ער

 קיסעמכיילג ךיז ןבָאה ןדיי יד ווו טרָאד .טבעלעג ןבָאה ןדיי יד רעכלעוו ןיא

 רעד טימ ןסקאוועגנעמַאזוצ ךיז שינַאגרָא ןוא ןכַאפ עלַא ףיוא טלײטרַאפ

 םעד ןופ ךעלרעמעק עלַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ,גנורעקלעפַאב רעקימורַא

 סָאװ ,לרוג ןבלעז םעד טַאהעג ןדיי יד ןבָאה --- ףוג ןשינַאגרָא ןדמערפ

 ןופ טייצילב יד ןעװעג זיא טייצילב רעייז .גנורעקלעפַאב עקימורַא יד

 ןדיי יד ןופ הדירי יד ןעוועג זיא הדירי רעייז --- ןדיי יד

 -יירב ןעוועג ןַארַאפ ןענעז'ס ווװ ,לבב ןיא :ליּפשיײב ַא ןעמענ רימָאל

 רעד ןופ ןגייווצ עלַא טימ ןעמונרַאפ ןדיי יד ךיז ןבָאה ,םיחטש-דרע עט

 עקיטרָאד יד ןענעז עקַאט רַאפרעד ,לדנַאה זיב --- ױברעקַא ןופ עיצקודָארּפ

 ןטייצ יד ןיא םוטנדיי ןופ רטנעצ םעד טעדליבעג לָאמַא ןבָאה סָאװ ,ןדִיי

 -עגרעטנוא ,אתידבמופ ןיא ארוס ןיא תובישי יד טימ ,אתולג-שאר ןופ

 ןשידיי ןסיורג לָאמַא םעד ןופ ןוא רעינָאליבַאב יד טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאג

 .טילּפ"דירש ןייק ןבילבעגרעביא טשינ זיא ץוביק

 קירוצ רָאי טרעדנוה ןצכעז טימ :ליּפשייב ןטייווצ ַא ןעמענ רימָאל
 -נייה סָאד רעקינייװ רעמ ---} ַא ד ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא ךיז טָאה
 זיא גנומַאטשּפָא סנעמעוװו ,קלָאפ ַא טצעזַאב --- דנַאלסור-םורד עקיט
 ךָאנ טרעדנוהרָאי ןט77 ןיא ךרע ןַא .ם י ר ז ו כ יד :טסווװאבמוא
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 ,תד ןשידיי םעד ןעמונעגנָא ןוא ןעוועג רייגמ ךיז ייז ןבָאה ןסוטסירק
 -חרזמ עקידתונכש יד ןופ ןדיי ךס ַא טצעזַאב רעטעּפש ךיז ןבָאה טרָאד
 יז טָאה'מ ןענַאװ ןופ ,(.דנַא ןוא לארשי-ץרא ,עיסרעּפ ,ץנַאזיב) רעדנעל

 רעשירזוכ רעד ןיא ןדיי יד .טפדורעג ייז טָאה ןעמ ווו רעדָא ,ןבירטעג
 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ,תועינמ םוש ןייק ףיוא קידנפערטנָא טשינ ,הכולמ

 -עגנעמַאזוצ ךיז ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא .לג"דא קרעװטנַאה ,ױברעקַא טימ

 -נוא ייז ןענעז עקַאט רַאפרעד .גנורעקלעפַאב רעשימייה רעד טימ ןסקאוו
 ןעק קלָאפ-ױברעקַא ןייק םורָאװ ,םירזוכ יד טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעגרעט
 טימ ןעמונרַאפ רעֿבָא ךיז ןדיי יד ןטלָאװ .טרָא ןייז ןופ ןפיולטנַא טשיג
 םעד ןופ ןגָארטוצרעביא ךיז ךַאז עטכייל רָאג ַא סע זיא טלָאמעד ,לדנַאה

 / ,חנכס ַא טָארד'ס ווו ,טרָא
 "עג סָאמ רעניילק ַא רעייז ןיא זיא ןדיי יד ןופ גנוקיטפעשַאב יד

 "ורַא טמיטשַאב סע ןבָאה דימת ,ןדיי יד ןופ ןֹוצר םענופ קיגנעהּפָא ןעֹוו

 .תוחוכ עקידנסיורד עקימ

 ןבָאה סָאװ בילוצ הריקח ַא א ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ָאד ךיז ןלעוו רימ

 ןוא עירעּפמיא רעשימיור רעד ןיא ױברעקַא טימ ןעמונרַאפ ןדיי יד ךיז

 טשינ יוברעקַא טימ ךיז ייז ןבָאה תוכולמ עשינַאמרעג יד ןיא ךָאנרעד

 -ַאמרעג יד ןיא זיא ױברעקַא רעד זַא ,ןזייוװוצנָא גונעג זיא'ס .ןעמונרַאפ

 -עג"קרַאמ, ַא וצ טייקירעהעגוצ רעד טימ ןדנוברַאּפ ןעוועג ןטייצ עשינ

 סלַא ןדיי יד יװ ױזַא ,עיצַאזינַאגרָא-םיטבש ןימ .ַאזַא -- "טפַאשנסָאנ

 -גסָאנעג-קרַאמ, רעד וצ ןבָאה טפַאשלעזעג רעדנַא ןַא ןופ רעדילגטימ

 ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא ייז ןענעז אליממ ,ןרעהעג טנָאקעג טשינ *טפַאש

 -- קידנליװ טשינ יצ קידנליװ --- יז ןבָאה אליממ ןוא ץיזַאב-דרע ןופ

 ,עכלעזַא וצ סָאד ןוא ןעגנוקיטפעשַאב ערעדנַא וצ ןיײגרעבירַא טזומעג

 -ַּפָא ךיז טלָאװעג טשינ רעדָא ,ןבעגעגּפָא טשינ ךיז טָאה'ס עכלעוו טימ

 טליפעגסיוא רעבירעד ןבָאה ןדיי יד .גנורעקלעפַאב עשימייה יד ןבעג

 דָאד יד טליפרעד ןבָאה ייז ,קלָאפ ןדֹעי ַא ייב ןעוועג זיא סָאװ ,ללח םעד

 "קלָאּפױרַאה; סָאד --- גנורעקלעפַאב עקימורַא יד עכלעוו ,עיצקנופ עקיז

 |  ,טזָאלעגרעביא יז רַאפ טָאה ---

 -רַאפ ןעוועג קיסעמכיילג ןדיי יד ןענעז ןטייצ עשימיור יד ןיא תעב

 גנוקיטפעשַאב רעייז זיא ,עיצקודָארּפ רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא טלייט
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 -נייא ןַא ןעוועג ,רעטלַאלטימ ןיא ךָאנרעד ןוא ,ןטייצ עשינַאמרעג יד ןיא

 ווו ,ל דנ ַא ה --- :רעדנעל עקינייא ןופ םאנסיױוא טימ -- עקיטייז

 .ק ר ע װ ט נ ַא ה סָאמ רעניילק ַא רעייז ןיא ווא ר ע כ

 -םיוא יד טליפרעד ןדיי יד ןמָאה ,לשמל ,ןלוּפ ןכעלרעטלַאלטימ ןיא

 יד לייוו ,טלשפעגסיוא ןליוּפ ןיא טָאה רעכלעוו ,דנַאטשלטימ ןופ עבַאג

 ןטימ ןבעגוצּפָא ךיז דובכה תתיחּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה עטכַאילש

 טמַאטשעג ןבָאה סָאװ) טײלטָאטש עטריזינָאלַאּפ יד רעדיוו ןוא ,לדנַאה

 דרע ךיז ןפיוקנייא ,ןרעװ וצ ךייר טסיילפעג ךיז ןבָאה (דנַאלשטיײיד ןופ

 ,עטכַאילש רעד טימ ,לדַא ןטימ ןשימסיוא ךיז םורַא ױזַא ןוא

 וצ טָאהעג טשינ ןדיי יז ןבָאה ,ןלױּפ ןיא לשמל ,ךיז ןרילימיסַא
 -בַאילש יד ,קירעדינ וצ ןענַאטשעג זיא דנַאטש-םירעױוּפ רעד לייוו ,ןעמעוו
 -ליבעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןבָאה דנַאטשלטימ םעד ןוא ךיוה וצ עט
 -עג ןענעז ןדיי יד זַא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד טרפב .אפוג ןדיי יד טעד
 ייז זיא אליממ ןוא טײלטָאטש יד טימ ףמַאק ןקידרדסכ ַא ןיא ןענַאטש
 ,םיאנוש עכעלטפַאשטריװ ערעייז וצ ןרילימיסַא וצ ךיז ןעוועג ךעלגעממוא
 ַא דימת זיא עיצַאלימיסַא יד זַא ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד רקיע רעד ןוא
 -טפַאשטריװ ןייק ןענעז ָאד ןוא תוביס עכעלטּפַאשטריװ ןופ אצויילעופ
 .ןעוועג טשינ ןדיי יד ןופ עיצַאלימיסַא רעד רַאפ תוביס עכעל

 ןעגנַאגעגפױא טשינ ןענעז ןדיי יד סָאװ ןופרעד הביס-טּפיױה יד
 -טפַאשטריװ רעד ןיא ָאזלַא טקעטש גנורעקלעפַאב רעקימורַא רעד ןשיווצ
 ןדיי יד סָאװ םעד ןיא ,טסייה סָאד ,ןדיי יד ןופ טײקטרילָאזיא רע=על
 טימ ,ןבעל ןכעלטפַאשטריװ םעד ןופ ןגייווצ עסיוועג ןעמונרַאפ ןבָאה
 .ןבעגעגּפָא טשינ ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עקימורַא יד עכלעוו

 -טרילַאזיא עכעלטּפַאשטריװ יד ףיוא טרעה'ס ןעוו ,עקַאט ןעעז רימ
 "-טריוו םענופ ןגייווצ עלַא וצ טזָאלעגוצ ןרעוו ייז ןעוו ,ןדיי יד ןופ טייק
 רָאנ ךעלטפַאשטריװ זיולב טשינ ףיונוצ ךיז ייז ןסיג ,ןבעל ןכעלטפַאש
 רעקימורַא רעד טימ --- לַאנָאיצַאנ ךיוא אליממ ןוא --- לערוטלוק ךיוא
 -םיוא טשרעוצ טָאה'ס ווו ,ברעמ ןיא ןדיי יד טימ ןעשעג זיא ױזַא .הביבס
 -לסָא יד ווו ןוא ןדיי יד ןופ טײקטרעדנוזעגּפָא עכעלטפַאשטריוװ יד טרעהעג
 ,ןעלצרָאװ עטשרע עריא טזָאלעג עקַאט טָאה עיצַאלימ

 "טריוו יד סָאװ ,רעבָא עטסקיטכיוו יד -- תוביס ןופ טייק עצנַאג ַא
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 -עג טײצ ערעגנעל ַא טָאה ןדיי יד ןופ טײקטרעדנוזעגּפָא עכעלטפַאש

 טַאהעג טשינ ןבָאה ןדיי-חרזמ יד זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה --- טרעיוד

 ןוא עיצַאנ סלַא ןבילברַאפ ןענעז ייז .ןדיי-ברעמ יד ןופ לרוג ןבלעז םעד

 -נוא ןופ טייקיטכיר יד עקַאט טזיײװַאב סָאד ןוא טרילימיסַא טשינ ךיז

 ,הרעשה רעזד



 ןופ סערננַאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד
 ןוא עשרַאװ ןיא טפַאשנסיװ רעשירָאטסיה

 טפַאשנסיװ עשידיי יד
 סערגנָאק ןפיוא עיצַאגעלעד-"ָאװיי , יד

 עשרַאװ ןיא זיא (*טסוגיוא ןט-27 ןזיב ןט-21 ןופ טייצ רעד ןיא
 ,סערגנָאק-רעקירָאטסיה רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעט-7 רעד ןעמוקעגרָאּפ
 ןופ עיצַאגעלעד ַא טקילײטַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא
 רעד וצ רעביא ןעייג רימ רעדייא .טפַאשנסיוו-סטכישעג רעשידיי רעד
 -טנַא רעד טימ ןענעקַאב לכ-םדוק ךיז רימָאל סערגנָאק םעד ןגעוו ןלייצ
 -ָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טייקיטעט רעקיטציאדזיב רעד ןוא גנואייטש
 ,ןטפַאשנסיװ עשירָאטסיה רַאפ טעטימ

 1900 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טעטימָאק-רעקירָאטסיה רעד
 -נכיײלגרַאפ רַאפ סערגנָאק ַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא'ס תעב ,זירַאּפ ןיא
 -נָאק-רעקירָאטסיה עלַאנָאיצַאנרעטניא עקידרעטייוו יד .עטכישעג רעקיד
 ןָאדנָאל ןיא ,(1908) ןילרעב ,(1903) םיור ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןסערג
 ףיוא רעקירָאטסיה יד ןופ גנוקילײטַאב עוויטקַא יד ןוא המחלמ יד ,(1913)
 ןשיווצ םידעפ עקיטסייג יד ןסירעגרעביא ןבָאה ?ןטנָארפ, עקיטסיײג יד
 ,ןרָאי עגנַאל ףיוא רעקירָאטסיה יד

 -רַאפ יד לסירב ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז 1923 רָאי ןיא טשרע
 -ַאב ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןטפַאשנסיװ עשירָאטסיה ןופ רעטערט
 ַא ,גנודניברַאפ רעזיול רעקיטציא-זיב רעד טאטשנַא ,ןפַאש וצ ןסָאלש
 סע .ווענעשז ןיא 1926 רָאי ןיא ןעשעג זיא סָאד .עיצַאזינַאגרָא עטסעפ
 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב לח זיא סָאװ ,טוטַאטס ַא ןרָאװעג טעברַאעגסיוא זיא

.1058 )* 
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 רעד ןופ שארב טייטש סָאװ ,טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 ,רעדנעל עלַא ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ טרעוו ,עיצַאזינַאגרָא-רעקירָאטסיה

 -טּפיוה ַא ןקיש ןעק דנַאל סעדעי .גנוטערטרַאפ ַא ףיוא טכער ןבָאה סָאװ

 | - ,טכעריםיטש טימ רעטערטרַאפ

 ןייז ןוא וויכרַא ןייז ןופ ,טעטימָאק ןופ טרָא-ץיז רעקיליײיוװטיײיצ רעד

 | .ןָאטגנישַאװ ןיא ךיז טניפעג ןגעמרַאפ

 58 יא
 יא

 -ָאירָאטסיה עשידיי יד ןש טריטסיקע רָאי טרעדנוה יװ רעמ

 ןוא רעטרעדנוה ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .עיפַארג

 תופוקת ענעדישרַאפ ןופ ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ קרעו רעטנזיוט

 סערגנָאק ןט-7 םעד זיב ךָאד ןוא --- טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעד ןופ

 -געזערּפער ןעוװעג טשינ גנוביירש-עטכישעג עשידיי יד זיא עשרַאװ ןיא

 סע .רעקירָאטסיה ןופ גנוקיניירַאפ רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא טריט

 ערענעלק ךס ַא ,רעקלעפ עגנוי ,רעקלעפ ןטָארטרַאפ טרָאד ןעוועג ןענעז

 ןייא טניז ךיז טיצ עטכישעג רעייז סָאװ ,רעקלעפ :;קלָאפ עשידיי סָאד יו

 -טנזיױט ןייז טימ קלָאפ עשידיי סָאד --- רעטרעדנוהרָאי עכעלטע רעדָא

 "עז סע וו טרָאד גנוטערטרַאפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה עטכישעג רעקירעי

 רעצנַאג רעד ןופ רעלטפַאשנסיװ-סטכישעג יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענ

 ,טלעוו

 ,םעד רימ ןעקנַאדרַאפ ,טקַאפ ןקידריווקרעמ גולפ ןיא ,ןקיזָאד םעד

 ןיא ןגעלעג גנַאל טשינ זיב זיא טפַאשנסיוװ:סטכישעג עשידיי יד סָאװ

 "לכמ *םידוהַאי; עשירָאטַאלימיסַא עשידיי יד ןופ טנעה יד ןיא ןצנַאג

 -ניא ןַא ףיוא ךיז ןזייוװַאב רעייז זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה עכלעוו ,םינימה

 סעמעט טימ ,סעיצַאגעלעדידנַאל ערעייז ןבעל ,ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעט

 "עס יװ ןרעו טשטייטעגסיוא ,הלילח ,ןעק ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ

 -רַאפ ןזָאל טלָאװעג טשרעביל ייז ןבָאה ,המודכו םזילַאנָאיצַאנ ,םזיטַארַאּפ

 ףיױא לָאז סע רעדייא קלָאפ ןקינָאילימ-17 ַא ןופ עטכישעג יד ןגייווש

 ,טײקטרעדנוזעגּפָא רעלַאנָאיצַאנ ןופ דשח ַא ןלַאפ ייז

 "ַאנרעטניא םעד ףיוא טירטפיוא ןקידריו אקווד ןוא ןטשרע םעד
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 -סגניי רעד רימ ןעקנַאדרַאפ טפַאשגסיווװ-סטכישעג ןופ םורָאפ ןלַאנָאיצ

 -גסיוו ןשידיי םעד ,עיצוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעטסמירָא ןוא רעט

 ,ענליוו ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאש

 ןטלַאהעגּפָא ,ענליוו ןיא (*"ָאוויי;, ןופ ןצנערעפנָאק עטשרע יד ןיוש

 ןופ טעברַא יד זַא ,עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא טָאה ,1929 רעבָאטקָא ןיא

 טימ גנודניברַאפ ןיא ןרעו טלעטשעג ףרַאד סעיצקעס ענייז ןוא ?ָאװײ;

 ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשנסיװ עלַאנָאיצַאנרעטניא עקירעהעג יד

 -עג "ָאװיי; רעד טָאה עיצולָאזער רעקיזָאד רעד טימ םכסה ןיא

 עשידיי ןופ עיצַאגעלעד ַא ןזָאלוצ ןגעוו ןעגנואימַאב עשיגרענע טכַאמ

 טָאה ןעמ .סערגנָאק-רעקירָאטסיה ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ רעלטפַאשנסיװ

 ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןענעז סָאװ ,ןטייקירעװש עלעמרָאפ יד ןעמוקעגייג

 "רַאפ ןייז םיא ןיא ןענעק דנַאברַאפ-רעקירָאטסיה ןופ טוטַאטס ןטיול זַא

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד .רעקלעפ ןייק טשינ ןוא רעדנעל זיולב ןטָארט

 עג ,לעמרָאפ טשינ םגה ,קידנגייווש-ליטש טָאה טעטימָאק-רעקירָאטסיה

 עשידיי עלעירָאטירעטסקע ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןענעקרענַא טזומ

 ןיא גנוטערטרַאפ רעקידנכערּפשטנַא ןַא ףיוא טכער טָאה עכלעוו ,עיצַאנ

 | ,סערגנָאק-רעקירָאטסיה
 -עד-"ָאװיי, יד תופידר עשירעלטיה יד בילוצ זיא ןרעױדַאב םוצ =

 ר"ד ןוא רעלהַאמ .ר ר"ד ,רעּפיש .י ר"ד ןופ זיולב ןענַאטשַאב עיצַאגעל

 | | ,םולבלעגניר .ע

 יײטַאב סערגנָאק ןיא ךיז ןבָאה ?ָאװיי; ןופ ןטַאגעלעד יד רעסיוא

 רעד ,ןַאבַאלַאב .מ רָאסעּפָארּפ :רעקירָאטסיה עשידיי עקידנגלָאפ טקיל

 ,פָארּפ ןוא ,ןָארַאב אלאס ,טעטיזרעווינוא-איבמָאלָאק ןופ רָאסעּפָארּפ

 ,טשצרַאקוב ןופ יולה .מ

 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןטַארעפער יד

 .ןעגנוציז עלעיצעּפס ייווצ ןיא

 יד ףיוא ךיוא ךיז טָאה ױזַא סעיצקעס ענײמעגלַא יד ןיא יו טקנוּפ

 עשירַארעטיל; יד ןיא ?קימרַא ןַא ןיא טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד (*

 -נָאק רעד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג (1929 רעבָאטקָא ןט11 ןופ) "רעטעלב

 -נסיװ עלַאנַאיצַאנרעטניא יד טימ ןעגנואיצַאב ןּפינקנַא ןופ ענַארּפ רעד ףיוא ץנערעפ

 .סערגנַאקירעקירָאטסיה ןלַאנַאיצַאנרעטניא םעד טימ רקיע רעד ,ןדנַאברַאפ עכעלטפַאש
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 -געוונָא רעד םורַא עיסוקסיד עכעלטפַאשנדײל ַא טריפעג ןעגנוציז עשידיי

 יי ,םזילַאירעטַאמ ןכעלטכישעג ןופ גנוד

 יד / ןגעװ טַארעּפער ןייז ןיא ךיז טָאה ר ע ל ה א מ ר * ד

 ירוט לוק רע ש יד ײ ר ע ד ןופ ןע מ על בָא ר כ

 יִאיר ַא טס יה רע שיד ײ רעד ןיא גנולקיװטנַא

 רעשידיי רעד ןופ ןעגנוטכיר עלַא יד ףיױא טלעטשעגּפָא ? עיפַארג

 טלייטעגנייא טָאה רע עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא עיפַארגָאירָאטסיה

 -כָארק ןמחנ ןופ ,עשיזיפַאטעמ-שיגָאלָאעט יד (1 :ןּפורג עקידנגלָאפ ןיא

 יד (3 ןוא ץערג ןוא רעגייג ,ץנוצ ,ל ןופ ,עירָאעט-עיסימ יד (2 ;לַאמ}

 .ווָאנבוד ,ש ןופ ,עירָאעט עלַאנָאיצַאנ

 ,נ ןיא תוריתס עכעלרעניא יד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה טַארעּפער רעד

 ןופ ןזַאפ 3 עטכישעג רעד ןיא טעז סָאװ ,עיפַארגָאירָאטסיה סלַאמכָארק

 רעלהַאמ ר"ד טָאה רעטייוו ,גנַאגרעטנוא ןוא ילבפיוא ,סקווו :גנולקיװטנַא

 ןייז ןפרַאד ןדיי יד רעכלעװ טיול ,עירָאעט-עיסימ סצערג טריקיטירק

 ןשיוצ לַארָאמ רערעכעה ַא ןופ ןוא םזיאעטָאנָאמ ןופ רעטײרּפשרַאפ יד

 ץערג טָאה סע שלַאפ יװ ןזיוועגפיוא טַארעּפער רעד טָאה טרפב .רעקלעפ

 ןעגנוגעװַאב עשיחישמ ,םיארק יו ןעגנומערטש עכלעזַא טסַאפעגפיוא

 -דליוו דמערפ יװ ןעמונַאב טָאה רע עכלעוו ,םזידיסח םעד ןוא הלבק יד

 ,םוטנדיי ןופ תוהמ ןקידתמא ןטימ הריתס ַא ןיא טייטש סָאװ ,שיילפ

 ֹווָאנבד טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,טירשרָאפ םעד קידנענָאמרעד

 "יטירק ,עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ גנוכעלטלעוורַאפ רעד ךרוד

 טרעלק סָאװ ,הטיש עלַאנָאיצַאנ סווָאנבוד רעלהַאמ ר"ד רעבָא טריק

 ,ללשמל .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ-רקיע יד ףיוא טשינ

 -ידומלת רעד ןופ גנולקיװטנַא יד זַא ,עזעט סווָאנבוד ןָא טמענ ןעמ ביוא

 םיניד עזעיגילער עשידיי יד ןופ טייקגנערטש יד ןוא רוטַארעטיל רעש

 םיוק טביילב ,ןדיי יד ןופ ץנעדנעט-סגנורילָאזיא רעד ןופ סױרַא טגנירד

 יַאטס רעד ןיא טנייה ךיז טניפעג עיגילער יד סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ

 ,הדירי ןופ עיד

 ,םוטנדייירוּפכ-םוי ןטרילימיסַא םעד ןופ גָאלָאעדיא רעד זיא ץערג

 ןופ עטכישעג-טלעוו; סווָאנבוד --- רעלהַאמ רייד טגָאזעג רעטייוו טָאה ---

 ןופ םוטרעגריב ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ טסייג ןיא ןבירשעג זיא ?ןדיי
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 לָאז סָאװ ,עיפַארגָאירָאטסיה יד ןעמוק טציא ףרַאד סע ,עּפָארײא-חרזמ

 ןכעלטכישעג ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ טײהנעגנַאגרַאפ עשידיי יד ןטכױלַאב

 ,םזילַאירעטַאמ

 "סיד עכעלטפַאשנדײל ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טַארעפער םעד ךָאנ

 ןופ רעדילגטימ עלַא טעמכ טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עיסוק

 ר"ד ,יולה .פָארּפ ,ןאראב .,פָארּפ ,ןַאבַאלַאב .פָארּפ ,גנוציז רעשידיי רעד

 ילעגניר .ע ר"ד ןוא (עשרַאװ ןופ) ןייטש .ע ר"ד ,(שודָאל ןופ) ןַאמדירפ

 ך"ד טציטשרעטנוא טָאה סָאװ ,םולבלעגניר ר"ד רעסיוא ,עלַא .,םולנ

 -רָאפ עקידרעטייוו יד ןיא גלָאפרעד םיא ןשטנווועג ןוא גנוניימ סרעלהאמ

 .טכישעג ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ עטכישעג רעשידיי רעד רעביא ןעגנוש

 "עט סרעלהַאמ ר"ד ןגעקטנַא ןטָארטעגסױרַא ןענעז ,םזילַאירעטַאמ ןכעל

 ,סעז

 ןופ טַארעפער ןכָאנ טלקיװטנַא ךיוא ךיז טָאה קימעלָאּפ עסייה ַא

 ןופ ג גור עד נג ַא װ ר ע ד? ןגעװ ן ַא ב ַא ל ַא ב .פָארּפ

 ם עד ןופ ן ט גע מ ע לע - רוט ללוק עש יד ײ יד

 | 2 רפעינד ןוא לסײװ רעד וצ ןײהר

 עכלעוו ,ןטנעמעלע-רוטלוק יד זַא ,ןזיװעגנָא טָאה טנערעפער רעד

 טכַארטַאב ןבָאה לוש סצערג-רעגייג ןופ רעקירָאטסיה עשירָאטַאלימיסַא יד

 -רוטלוק עשידייטכע ןתמא רעד ןיא ןענעז ,ָאטעג ןופ ןסקוווסיוא רוַאפ

 .ָאטעג ןופ ןייטשטנא ןרַאפ ךָאנ טריטסיזקע ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע

 ןיא טלײטעגניא רבחמ רעד טָאה ןטנעמעלע-רוטלוק עקיזָאד יד

 ,עטשרע יד .ברעמ ןייק חרזמ ןופ טרעדנַאװעג ןבָאה עכלעוו ,ןּפורג יירד

 יד ןופ טײקרַאבסטכירעג יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ןעוועג ןענעז סָאד

 -עז סָאװ ,סעיגעליווירּפ יד ףיוא ךמוס ךיז ןענעז עכלעוו ,תוליהק עשידיי

 עטייווצ יד .ענָאד רעד ייב טרעדנוהרָאי ןט-9 םעד ןיא ןענַאטשטנַא ןענ

 -לוש ןוא חסונ רעזעיגילער ,ןטייהניױוװעג ,םיגהנמ ןענעז סָאד ,עּפורג

 ןוא ןט-8 ןופ ןטייצ יד ןיא ןייהר םייב ןענַאטשטנַא ןענעז עכלעוו ,ןזעוו

 להק רעוװָאקארק ןופ טוטַאטס ןיא ךיז ןעניפעג ןוא טרעדנוהרָאי ןטיכ

 ,1595 רָאי ןופ

 -ּפִא עשטייד ריא סָאװ ,ךַארּפש עשידיי יד זיא עּפורג עטירד יד

 ,ברעמ ןופ ןגעװ-רעדנַאװ עריא ןגעוו ןײלַא טזיײװַאב גנומַאטש
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 ר"ד טארעּפערדָאק ַא וצ טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה עיטוקסיד רעד ןיא

 רע .עירָאעט עשירזוכ ןייז טקידײטרַאפ קרַאטש טָאה רעכלעוו ,ועּפיש

 םעד ןופ ילבפיוא םעד ןגעוװ ןזייווַאב עטלַא ענייז טרזחעגרעביא טָאה

 ,טרעדנוהרָאי ןט-12ןט-10 ןיא ןיוש ןעסייר ןיא רעטנעצ-רוטלוק ןשידיי

 עשירזוכ ןופ גנורעדנַאװניײא רעד ןופ רָאנ אצוי-לעופ ַא ַא ןייז ןעק סָאװ

 -ַאג) "םיצולח; ןעמענ יד ןופ תויאר טכַארבעג רעטייוו טָאה רע .םיטילּפ

 -ַאלס רעד ףיוא ןפוררַאפ ךיז טָאה רע ןוא .(םירבח) "יאראבאק; ,(ןעיציל

 טָאה עיסוקסיד רעד ןיא .ןדיי עשיליוּפ יד ןופ ךַארּפש-סגנַאגמוא רעשיוו

 -רעביא ןעמעלַא טָאה עכלעוו ,עירָאעט עיינ ַא טכַארבעג רעּפיש ר"יד ךיוא

 ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו קידנדער ,ךילמענ ,טָאה רעּפיש ר"ד .טשַאר

 ןופ ןדיי טשינ יז ןבָאה טכַארבעג זַא ,טגָאזעג ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 טדערעג טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עשילוּפ יד זַא רָאנ ,דנַאלשטיײד

 עכלעוו ,ןטסינָאלָאק עשטייד יד ןופ ןעמונעגרעביא יז ןבָאה ,שיװַאלס

 .רעפרעד ןוא טעטש עשיליוּפ יד טלָאמעד טציילפרַאפ ןבָאה

 יש ה י ד , : י ו ל ה .,פָארּפ טרירַאב טָאה םעלבָארּפ יינ ַא

 -בד יי ןש ינע מור םעד ףיוא ןליופ ןופ העּפ

 י"ט ר עד נוהרָאי ןט-18 ןוא ןטד-17 םעניא םוש

 ,סע ךיז טמענ ןענַאװ ןופ :עגַארּפ יד טלעטשעגקעוװַא טָאה טנערעפער רעד

 ןיפ לייט ַא יװ סיוא טעז עינעמוריטלַא ןיא םוטנדיי עקיטנייה סָאד סָאװ

 ?װ"זַאא ,גנודיילק ,םיגהנמ ,ךַארּפש ןופ טרּפ ןיא םוטנדיי ןשיליױּפ

 עיצַארגימע רעד טימ סע ןרעלקרעד וצ ןעוועג טלָאװ עטסטכייל סָאד

 דר ןיא .ןעװעג טשינ רעבָא ןיא ױזַא .עינעמור ןייק ןדיי עשילוּפ ןופ

 תוליהק עשידיי .ןטייצ עשימיור יד ןיא ךָאנ ןדיי טבעלעג ןבָאה עינעמ

 טָאה ןלױּפ ןיא תעב רעטלַאלטימ ןעירפ ןיא עינעמור ןיא ןעוועג ןענעז

 ןעװעג ןענעז עינעמור ןיא .בושי רעשידיי ןייק טריטסיזקע טשינ ךָאנ

 עשיװַאלס ןופ) סעקינטָאבוס ,רעמיַארַאק ןוא םירזוכ ןוא קדצ ירג ,םירג

 ןזיב ָאד ןענעז םעד ץוח ַא .(ןעגריבנעביז ןופ) רעיראטאבאס ןוא (ןטנגעג

 ,חסונ ןרעדנוזַאב ַא טימ תוליהק עשיטנַאזיב ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט5

 -ָאסבַא רעד "םידרפס; יד ןענעז טרעדנוהרָאי ןט-17 ןזיב ןטי 16 םענופ

 -סקרַאטש יד ךיוא ןענעז ייז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בור ועטול

 .עטסבייר יד ןוא עט



 1ר :

 48 עטכיש עג ןענטיגאפ

 עינעמור ןייק ןבירטרַאפ ןבָאה ט"ת-ח"ת ןופ תופידר עקיטולב יד

 'עמור יד ןשיווצ טועימ ַא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיי עשיליוּפ רעטנזיוט

 "רעד ןוא גָאװרעביא עקיטסייג יד טַאהעג רעבָא ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשינ

 קיטסייג טנייה ןענעז עינעמור ןופ ןדיי יד סָאװ ,סָאד ךיז טרעלקרעד טימ

 .ןדיי עשילױּפ יד ןופ לייט ַא

 ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה יולה רָאסעּפָארּפ ןופ טַארעּפער םעד םורַא

 ןוא עשילוּפ יד ןופ תועּפשה עקיטייזנגעק יד ןגעוו עיסוקסיד עסייה

 סָאװ ,ןפרָאוװעגרָאפ טנערעפער םעד ןעמ טָאה רקיע רעד .ןדיי עשינעמור

 ,עינעמור ןיא ןטנעמעלע עשירזוכ ןופ ןייז ןענַארַאפ סָאד טעדנירגַאב וע

 טלייצרַאפ רָאלקלָאפ רעשינעמור רעד סָאװ ,טימרעד ןײלַא ןוא קיצנייא

 יד ןיא דנַאל סָאד טשרעהַאב ןבָאה עכלעוו ,(662018) "ןזירע ןגעוו

 -ָאט יד טימ טריציפיטנעדיא ןרעו "ןזיר, עקיזָאד יד ןוא ןטייצ עטלַא

 ,ןדיי ןוא ןרעט

 -ט פיוה יד ; ןגעװ טַארעפער ןייז ןיא טָאה רע ּפ יש רי"ד

 -ס ט פ ַאש טריװ רעשידײ" רעד ןופ ןעמעלבָארופ

 ןרָאי עטשרע יד ןופ עמעט ןייז וצ טרעקעגמוא ךיז 7 ע ט כ יש ע ג

 ייב םזילַאטיּפַאק ןופ ןבייהנָא יד;) טעברַא רעכעלטפַאשנסיװ ןייז ןופ

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה טנערעפער רעד .("ןדיי עשיאעּפָארײא-ברעמ יד

 ערעדנַא ןוא ָאנַאטנערב ,רעבעװ סקַאמ ,טרַאבמָאז ןופ גנוניימ רעד ףיוא

 "ַאפ רע טָאה רקיע רעד .ןדיי יד ןופ לָאר רעכעלטפַאשטריװ רעד ןגעוו

 עזעט סטרַאבמָאז ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא רע ,ןטרַאבמָאז טימ טריזימעל

 -עגפיוא ןוא לדנַאה םוצ קלָאפ ןשידיי ןופ ןעגנוגיינ עלעיצעּפס יד ןגעוו

 -ידיי סָאד זיא לארשייץרא ןקיגנעהּפָאמוא ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,ןזיוו

 ערעדנַא ייב יוװ טקנוּפ טריצנערעפיד ןעוועג ןבעל עכעלטפַאשטריוװ עש

 ,גָאװרעביא יד טַאהעג טשינ לדנַאה רעד טָאה םוטרעטלַא ןיא .'רעקלעפ

 -עט רעד ןופ טייקיטכיר-טשינ יד ןזיוועגפיוא רעּפיש ר"ד טָאה רעטייוו

 -טנַא רעד ןיא לָאר עקידנטײדַאב ַא טליּפשעג ןבָאה ןדיי יד זַא ,עירָא

 טַארעפער ןייז ןופ לייט ןטייװצ םעד ןיא .םזילַאטיּפַאק ןופ גנואייטש

 -עלטפַאשטריװ רעד רעביא קילברעביא ןימ ַא ןבעגעג רעּפיש ר"ד טָאה

 ,טייציינ ןוא רעטלַאלטימ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעכ

 ן ג ע װ , טַארעּפער ןייז ןיא טָאה םול ב ל ע ג ניר ר"ד
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 עגַאל רעכעלטפַאש טריװ ןוא רעלַאיצָאס רעד
 -נוהר ָאי ןט-18 ןתעב ןדײ עשיליוּפ יד ןופ
 סע ןכלעװ ןיא ,בצמ ןשיגַארט םעד ןופ דליב ַא ןבעגעג 7 ט ר ע ד

 רקיע רעד ,גנַאגרעטנוא סנליוּפ תעב ןדיי עשיליױוּפ יד ןענופעג ךיז ןבָאה
 -ַאלקעד יד ןופ עגַאל רעד ףיוא טלעטשעגּפָא טנערעפער רעד ךיז טָאה

 ענעבירטרַאפ ,ןרַאדנערַא ןופ ןעמונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עטריס'

 "ןדיי-לטעב; ענעפורעג-ױזַא ןופ ,ןעמרָאפער עשיצירּפ בילוצ רעפרעד ןופ)

 -לעגניר ר"ד .ןטנעמעלע עטמערָארַאפ ןופ ןוא עיצילַאג ןוא ןסיײרּפ ןופ |
 -ַאלקעד יד ןופ עגַארפ יד ןזייל וצ ןטקעיָארּפ יד ןגעוו טרירעפער םולב

 -ייוו ,ןעלטימ-סגנַאװצ עשיאיײצילָאּפ ךרוד רקיע רעד ,ןטנעמעלע עטריס

 ןזייל וצ ןטקעיָארּפ יד ףױא טלעטשעגּפָא טנערעפער רעד ךיז טָאה רעט

 ,עיצַאזילַאירטסודניא ןוא עיצַאזירַארגַא ךרוד ןליױּפ ןיא עגַארפ-ןדיי יד

 -רעניא בילוצ ליפוזַא טשינ ,ןבעגעגנייא טשינ רעבָא ךיז ןבָאה עכלעוו
 בילוצ ,םישזער ןלַאדָאעפ םעד בילוצ רעכיג יו ,תוביס עשידיי ,עכעל

 ןטלָאװ ןדיי יד ןענַאטרעטנוא סנעמעוו ,עטכַאילש רעד ןופ טכַאמלַא רעד

 ףיוא טצעזַאב ךיז ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןרעװ טזומעג רעטעּפש רעדָא רעירפ

 | | - ,דרע רעד ו

 -נוה עכעלטע עטשרע יד ןגעוו רעטייוו טלייצרעד םולבלעגניר ר"ד

 "עג טקיטפעשַאב עזײװסגנַאװצ ןענעז עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי טרעד

 -רַא עכעלטנפע ייב רעטעברַא עשידיי ןגעוו ,ןקירבַאפ עשיצירּפ ןיא ןרָאװ

 גונעג םעד ןגעוו ןטקַאפ רעטייוו טגנערב טנערעפער רעד .וװ"זַאא ןטעב

 -ױּפ רעקידנעמוקפיוא-טלָאמעד רעד ןיא ןדיי יד ןופ לײטנָא ןקידנטײדַאב

 -פעשַאב ןעוועג ןענעז ןקירבַאפ עקיזָאד יד ןיא .עירטסודניא-סיורג רעשיל

 ,טלָאמעד ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידיי יד תמחמ ,רעטעברַא עשידיי טקיט

 -ידיי ףיוא טָאקיָאב ןייק ןבירטעג טשינ ,םימעט עייר רעצנַאג ַא בילוצ

 יד ןופ גנולעטש יד קידנריזילַאנַא ,טנייה טעשעג סָאד יװ ,טעברַא רעש

 ,עגַארפ-דיי רעד וצ גנורעקלעפַאב רעשילוּפ רעד ןופ ןטכיש ערעדנוזַאב

 ןט:18 ןיא זיא עגַארפרדיי יד זַא ,ריפסיוא םוצ טנערעפער רעד טמוק

 -ילָאּפ-לַאיצָאס יד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ,טנייה יו טקנוֿפ ,טרעדנוהרָאי

 -עדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ גנורעדנע ןַא זַא ןוא ןטנעמָאמ עשיט

 ,עגַארפ-ןדיי יד ןזייל ןעק גנינ



 412 עט כיש עב ןעלטיּפַאק

 ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ןעגנוציז יד

 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עיצקעס עשידיי יד ,סערגנָאק ןפיוא סערעטניא
 ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,עטנרעלעג עשידיי רעסיוא .סעיצקעס עטכוזַאב-טוג
 ,עשילגנע ןעמוקעג ןעגנוציז יד וצ ןענעז ,עטכישעג רענײמעגלַא טימ
 ךיוא .רעלטּפַאשנסיװ ערעדנַא ןוא עשיניארקוא ,עשיליוּפ ,עשיזיוצנַארפ
 ןעגנוציז יד טניוװעגיב טייצ עצנַאג יד ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ עשירעלטיה

 ,טַארעפער ןייא ןייק קידנזָאלכרוד טשינ ,עיצקעס רעד ןופ

 2 8 ש
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 -ישרַאפ ןופ רעלטּפַאשנסיוו עשידיי ןופ ףערטפיונוצ רעטשרע רעד

 טַאהעג ךיז טָאה ןעמ יו ,רעבײרלָאצ ַאזַא טשינ ,תמא ,רעדנעל ענעד

 ךיז שינעפרעדַאב סָאד ןפורעגסױרַא שיכיטס סטָאה ,טכירעג הליחתכל

 עטשרע יד .ןעמעלבָארּפ ןוא ןגָארּפ ייר רעצנַאג ַא ןגעוו ןדערוצפיונוצ

 ,ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ- רעלטיה יד ןגעק טסעטָארּפ רעד ןעוועג זיא עגַארפ

 ןהעש עגנַאל .ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ עלַא ןגעק ללכב ןוא רעטעברַא

 ַא ןריפוצכרוד ױזַא יװ ןפוא םעד ןגעוו ןעגנוטַארַאב יד טרעיודעג ןבָאה

 רעבָא ךיז טָאה סע .סערגנָאק ןופ ןעמַאר יד ןיא עיצולָאזערד טסעטָארּפ

 ,עקירעמַא ,ךיירקנַארפ ןופ ןטַאגעלעד טימ ןכערּפשעג ןופ .ןזיװעגסױרַא

 -ָארּפ ַא ןריפוצכרוד ךעלגעממוא ןייז טעוו סע זַא ,ערעדנַא ןוא דנַאלגנע

 טימ ,ןטַאגעלעד עלַא ,סערגנָאק ןופ םונעלּפ ןפיוא עיצולָאזערד טסעט |

 ןבָאה ,עגַארפ רעד ןיא ןכערּפשעג ןרָאװעג טריפעג ןענעז סע עכלעוו

 טסעטָארּפ םעד וצ גנומיטשוצ רעייז ןוא ליפעגטימ רעייז טקירדעגסיוא

 וצ טגָאזעגּפָא רעבָא ךיז ןבָאה יז ,ןטַאטלױרג עשיטסירעלטיה יד ןגעק

 ןיא סָאד זַא ,קידנחגעט ,סערגנָאק ןפיוא עיצולָאזער ַאזַא ןציטשרעטנוא

 -גסיוו עקיליוויירפ ַא רָאנ ,"בולקדןעּפ, רעד יוװ עיצַארָאּפרָאק ןייק טשיג

 אליממ ,ןּפיצנירּפ םוש ןייק טשינ טָאה עכלעוו ,עיצוטיטסניא עכעלטפַאש

 יד ףיוא ןרעװ טכַארטַאב טשינ עגַארפ עשיטילָאּפ סיואכרוד ַאזַא ןעק

 עיצַאגעלעד עשידיי יד טָאה ןכַאזרוא יד בילוצ ,סערגנָאק ןופ ןעגנוציז

 -ער ןייק ןגָארטוצנײרַא טשינ רעקיסעמקעווצ ןייז טעוװו סע זַא ,ןעזעגנייא

 -ךַאפ בילוצ םוידיזערּפ ןכרוד יז ןפרַאװּפָא סָאד זַא ,טרפב --- עיצולָאז

 .ןוחצנ רעייז יו טקױּפעגרעדנַאנופ ןטסירעלטיה יד ןטלָאװ םימעט עלעמ
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 עגַארפ יד ןענַאטשעג עיצַאגעלעד רעשידיי רעד רַאפ זיא רעטייוו

 -סיה ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טימ טעברַאטימ רעקידרעטייוו רעד ןגעוו

 ,ר ר"ד) עיצַאגעלעד רעד ןופ רעדילגטימ לייט ַא .טעטימָאק-רעקירָאט

 ןגעוו גַאלשרָאפ ַא טקורעגסױרַא ןבָאה (םולבלעגניר .ע ר"ד ןוא רעלהאמ

 יב עט כיש עג רע ש יד ײ ר ַאפ עי צ ק ע ס  ַא ןפַאש

 -ַא ק - ר עקיר ָא טס יה ןלַאנָאיצַאנרע טניא םע ד

 | .טעטימ

 -ךַאפ טָאה רָאש ,מ .,פָארּפ .עיסוקסיד ַא ןפורעגסױרַא טָאה עגַארפ יד

 -ַאש רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .גנולעטש רעדנַא ןַא ןטָארט

 ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ קידנעײגסױרַא עיצקעס רערעדנוזַאב ַא ןופ גנופ

 טרעדילגעגנייא ןפרַאד עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד זַא

 -ידיי ןופ ןגַארפ יד ,טּפַאשנסיװ רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןרעוו

 עטכישעג רַאפ עיצקעס רעד ןיא ןרעװו טכַארטַאב ןפרַאד עיגילער רעש

 -ַאב ןפרַאד עטכישעג-סטפַאשטריװ רעשידיי ןופ ןגַארפ יד .עיגילער ןופ

 סָאד .עטכישעג רעכעלטפַאשטריװ רַאפ עיצקעס רעד ןיא ןרעוו ןטכיול

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ערעדנַא טימ ךיוא זיא עבלעז

 -עג ךעלטפַאשנסיוװ-שידיי ַא ןפַאש טסייה עיצקעס עשידיי ַא ןפַאש סָאד

 יירָאטסיה ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןיא ָאטשינ ןענעז סע יװ טקנוּפ .ָאט

 ײלױּפ רַאפ סעיצקעס ןייק סערגנָאק םעד ףיוא ךיוא ןוא טעטימָאק-רעק

 ךיוא ףרַאד ױזַא ,סעטכישעג ערעדנַא ןוא רעשטייד ,רעשיניארקוא .,'ועש

 טָאה גנוניימ עקיזָאד יד .עטכישעג רעשידיי רַאפ עיצקעס ןייק ןייז טשינ

 ןעגנואימַאב םוש ןייק ןכַאמ טשינ ןבילבעג זיא סע ןוא ןגיווועגרעביא

 ָאיצַאנרעטניא םעד ןופ רעדנציזרָאפ רעד םגה ,עיצקעס ַאזַא ןפַאש רַאפ

 ,ָאלסָא ןופ טהָאק ןיײװדלָאה רָאסעּפָארּפ רעד ,סערגנָאק-רעקירָאטסיה ןלַאנ

 .ןציטשוצרעטנוא גַאלשרָאפ ַאזַא טגָאזעגוצ טָאה

 .ןעגנוציז יד ףיוא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סָאװ ,עגַארפ עטירד יד

 -טלעװלַא ןַא ןופ גנוריזינַאגרָא יד ןעוועג זיא ,עיצקעס רעשידיי רעד ןופ

 .רעקירָאטסיה עשידיי ןופ גנוקיניירַאפ רעכעל

 -ָאק-ויטַאיציניא ןַא ןרָאװעג טליײוװעגסױא זיא עיסוקסיד רעד ךָאנ

 יש ר"ד ,רָאש ,פָארּפ ,ןַאבַאלַאב .מ .פָארּפ) ןָאזרעּפ סקעז ןופ טעטימ

 ךיז לָאז סָאװ ,(ןַאמדירפ .פ ר"ד ןוא יולה .ּפָארּפ ,ןַארַאב ,פָארּפ ,רעפ
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 רעד יוו ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשנסיװ עקידנריטסיזקע יד וצ ןדנעוו

 ייב ןפלעהוצטימ ףור ןטימ ערעדנַא ןוא טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה

 .טפאשנסיוו רעשידיי רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד

44 3 2 

 ןגעוו טכירַאב ַא ןבעגּפָא לקיטרַא ןַא ןופ ןעמַאר יד ןיא רעווש זיא סע
 רעטלַאלטימ ,םוטרעטלַא ןופ עטכישעג ,עיגָאלָאעכרַא) סעיצקעס 15 יד
 רעד ןופ ןוא סעיגילער ןופ עטכישעג ,טייציינ ןופ עטכישעג ,(ץנַאזיב ןוא
 -ןסיוו ןופ עטכישעג ,סעיצוטיטסניא ןופ ןוא טכער ןופ עטכישעג .,ןריק
 -ריוו ,ייכרַא ןוא ןטפַאשנסיוו-ספליה .,רוטַארעטיל ןופ עטכישעג ,ןטּפַאש
 עשירָאטסיה ,עטכישעג ןופ דומיל ,עטכישעג עלַאיצָאס ןוא עכעלטפַאשט
 עג ,עּפָארײא:חרזמ ןופ עטכישעג ,עטכישעג ןופ עירָאעט ןוא עדָאטעמ
 -עּפס 12 יד ןיא טסנוק ןופ עטכישעג ,עיּפָאזָאליפ ןוא ןעעדיא ןופ עטכיש
 עשירָאטסיה ,עיפַארגָאמעד עכעלטכישעג עדנכיילגרַאפ .ןעגנוציז עלעיצ
 -עג ,ןעגנוקעדטנַא עסיורג ןוא סעזייר עסיורג ןופ עטכישעג ,עיפַארגָאעג
 -ָאס ןופ עטכישעג ,שיוטסיוא ןוא ןקנַאב ןופ עטכישעג ,ןדיי ןופ עטכיש
 -ַאדָאעּפ ,םזיטולָאסבַא ןטרעלקעגפיוא ןופ עטכישעג ,ןעגנוגעװַאב עלַאיצ
 -ַאמוה ,םזילַאנָאיצַאנ ,חרזמ ןופ עטכישעג ,סעינָאלָאק ןופ עטכישעג ,םזיל
 -נוה ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז סָאװ ,תומחלמ ןופ עטכישעג ,םזינ

 ךיז יאדכ רעבָא זיא סע .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעלטּפַאשנסיװ רעטרעד
 יד ףיוא ,סערגנָאק ןפיוא ןטנעמָאמ עטנַאסערעטניא יד ףיוא ןלעטשוצּפָא
 -נָאק ןפיוא סערעטניא ןטסערג םעד ןפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ סעיצקעס
 םוצ ןעמוקעג ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,סעיצקעס ןעוועג ןענעז סָאד .סערג
 ןטקנוּפדנַאטש ענעדישרַאפ רעדָא ןטנעמָאמ עשיטילָאּפ רעדָא קורדסיוא
 ענעדישרַאפ טלגיּפשעגּפָא ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,עטכישעג ןעמענַאב ןיא
 ןעוועג זיא סע וװ ,סעיצקעס ןעוועג ןענעז סע .ןעגנומערטש עשיטילָאּפ
 ,סעיצקעס ןעוועג ןענעז סע ןוא טרָאװ ןופ ןיז ןטסטושּפ םעד ןיא טסוּפ
 ערַאנעלּפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז עכלעוו ,עטנָאמרעדנבױא יד יו
 -עג םזילַאירעּפמיא ןגעוו עיסוקסיד רעד ףיוא ןענעז ,לשמל ,ױזַא .ןעגנוציז
 ןיא עטקילײטַאב 1000 רעביא ףיוא ןָאזרעּפ 500 ךרע ןַא דנזעוװנָא ןעוו
 -עג ןופ עיצקעס רעד ףיוא ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד .סערגנָאק םעז
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 ןגעוו חוכיוו רעסייה ַא ןרָאװעג טריפעג זיא סע וװ ,דָאטעמ ןכעלטכיש

 | .,םזילַאירעטַאמ ןכעלטכישעג

 -עיוװָאס רעד רעסיוא ,ןענעז ייז ןוא --- רעקירָאטסיה עכעלרעגריב יד

 עיצַאגעלעד רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ עקינייא ,עיצַאגעלעד רעשיט

 *יגעוורָאנ רעד ,לשמל ,יװ סעיצקעס ערעדנַא ןיא םידיחי עטלייצעג ןוא

 ירעטניא ןופ רעציזרָאפ רענעזעוועג) טהָאק ןאוודלאה רָאסעּפָארּפ רעשי

 יד ןופ ןינמו ןינב בור רעד ןעוועג ,(טעטימָאק-רעקירָאטסיה ןלַאנָאיצַאנ

 ןופ םויה-רדס ןופ ןגַארפ עשיטילָאּפ ןסָאלשעגסיױא ןבָאה --- ,עטקילײטַאב

 ,1914 רָאי ןטימ ןקידנע טזומעג ךיז ןבָאה ןעמעלבָארּפ עלַא .סערגנָאק

 ענעדישרַאפ ןעלקיוווצרעדנַאנופ טכַאמעג ךעלגעממוא טימרעד טָאה ןעֹנ

 טפַאשנסיװ ַא זיא סָאװ ,עטכישעג ןופ טָאה ןעמ .ןעמעלבָארּפ ןוא ןגַארפ

 ןבעל ןיא רעזייווגעוו רעד ןייז ףרַאד סָאװ טפַאשנסיװ ַא ,עקידעבעל רַאט

 ןכַאמ טלָאװעג --- רעמיור עטלַא יד טרילומרָאפ ךָאנ סע ןבָאה'ס יו ---

 -ידעבעל רעד טימ דנובנעמַאזוצ ןוא גנַאהנעמַאזוצ םוש ןָא טפַאשנסיװ ַא

 | ,טייקכעלקריוו רעק

 רעד ךרוד ןבירטרַאפ ,קיטילָאּפ ;ןבעגעגנייא טשינ רעבָא ךיז טָאה סע

 ןוא רעכעל ךרוד ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ,סערגנַאק-רעקירָאטסיה ןופ ריט

 .ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא סע ווו ,ךעלעקניוו עלַא ךרוד ,סערַאּפש

 -חרזמ ןופ עטכישעג רַאפ עיצקעס רעד ןיא טשרעהעג טָאה קיטילָאּפ
 סָאד יװ עמעט עקידלושמוא ַאזַא טלדנַאהַאב טָאה ןעמ םגה ,עּפָארײא

 ןופ טַארעפער) *?עטכישעג עשיאעּפָארײא:-חרזמ יד זיא סָאװ;, םעלבָארּפ

 "וקעג ָאד זיא סע .(ָאלדיב וװַאלסָארַאי ,פָארּפ ןטנרעלעג ןשיכעשט םעד

 ןגעו טמולח סָאװ ,םזילַאירעּפמיא רעשילױּפ רעד קורדסיוא םוצ ןעמ

 "עג טָאה סע תעב ,עיטסַאנידןענָאלעגַאי רעד ןופ ןטייצ יד ןופ ןליוּפ ַא

 עשטייד יד ןופ רעטרעוו יד ןיא .ןצרַאװש םוצ זיב םי ןשיטלַאב ןופ טביירג

 ,"חרזמ וצ גנַארד, םעד ןופ רענעט יד טרעהעג ךיוא ךיז ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ

 ַאירעּפמיא יד ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא ןעוועג קידנרינימָאד ױזַא זיא סָאװ

 יד ןליפַא .טייצ-יינ ןוא רעטלַאלטימ ןרעביא "רעגערט-רוטלוק, ןוא ןטסיל

 סרעלטיה ןופ רענעלּפ יד) עּפָאריײא-חרזמ ןריזינָאלָאק ןופ ןצנעדנעט עיינ

 -סיד רעד ןיא ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה (גרעבנעזָאר דערפלַא רעפלעהטימ

 | | .טַארעפער סָאלדיב .ּפָארּפ םורַא עיסוק
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 -ָארּפ רעגיצּפײל םעד ןופ טַארעפער רעד ןעוועג זיא קיטילָאּפ ולוכ

 ןוא ףירג ַא ב , ןגעװ גרוב נעדנ ַא ר ב קיר ע רָאסעּפ

 ךיז טָאה סע .2 םויל ַא ר ע פ מ יא ןופ ע ט כ יש ע ג

 -סיוא רעד רעכָא ,עיציניפעד רעיינ ַא ןגעוו זיולב טלדנַאהעג טשרמולכ

 גנונעכייצַאב רעיינ ןייז ןופ טכַאמעג טָאה רָאסעּפָארּפ רעד ןכלעוו ,ריפ

 ,םעד ןגעוו קפס םוש ןייק טזָאלעגרעביא טשינ טָאה ,םזילַאירעּפמיא ןופ

 -ָארּפ .ןסיוא טימרעד זיא טַארעפער רעד תונווכ עשיטילַאּפ ַא רַאפ סָאװ

 -עמונעגנָא ןײמעגלַא רעד טימ םיכסמ טשינ זיא גרובנעדנַארב רָאסעּפ

 -סילַאטיּפַאק ןופ גנובערטש ַא יװ םזילַאירעּפמיא ןופ גנונעכייצַאב רענ

 עיינ ןעניוועג ֹוצ ידכ ,םיחטשידנַאל עדמערפ ןּפַאכרַאפ וצ תוכולמ עשיט

 ערעייז רַאפ טיבעג:ץַאזּפָא ןַא קיטייצכיילג ןוא ףָאטש"יור ןופ םירוקמ

 ןפַאש וצ גנובערטש ַא םזילַאירעּפמיא זיא ןגרובנעדנַארב טיול .תורוחס

 -ַאב ןיא סָאװ ,טײקצנַאג עכעלטייהנייא ןַא רעקלעפ ענעדיײשרַאפ ןופ

 טױל ,טייטש םזילַאירעטמיא .,לַאעדיא ןלַאנָאיצַאנרעביא ןַא טימ טכיוה

 טָאה טנערעפער רעד .םזילַאנַאיצַאנ טימ הריתס ַא ןיא ,ןגרובנעדנַארב

 טָאה רעסיורג רעד ןיטנַאטסנָאק .עטכישעג רעד ןופ ןליּפשיײיב טכַארבעג

 עירעּפמיא רעשימיור רעד ןופ ןלייט ערעדנוזַאב יד ןטלַאהרעד טלָאװעג
 טלַאנַאיצַאנרעביא יד ןרעו טלָאזעג טָאה סָאװ ,םוטנטסירק םעד ךרויד

 ,הכולמ רעשימיור רעד ןיא רעקלעפ יד ןֹופ טייהנייא ןַא ןפַאש וצ עיידיא

 -יור יד זיא רַאפרעד ןוא ןבעגעגנייא טשינ ןעניטנַאטסנָאק ךיז טָאה סָאד

 טָאה םעד ןגעוו ןוא --- ןטעװַאס יד .ןלַאפעגרעדנַאנופ ךיז הכולמ עשימ

 .ראפ עקַאט ןבָאה סָאד ןוא טנערעפער םעד טלדנַאהעג רקיע רעד ךיז

 םיא ןכָאה עכלעוו ,רעדנעל ערעדנַא ןופ םירבח עשיאיידיא ענייז ןענַאטש

 רעד ןגרובנעדנַארב טיול ןענעז --- טרידָאלּפַא סייה טנעמָאמ םעד ןיא

 םרָאפ עסיוועג ַא ךיז ןעימַאב ייז .םזילַאירעּפמיא ןופ ליּפשייב רעטסעב

 רעטנוא ייז ןקיניײרַאפ ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןֿפרַאװנָא (םזינומָאק םעד)

 .ןָאפ רעקיזָאד רעד

 -יטשרודטולב ענייז טימ דנַאלשטיײד עשירעלטיה סָאד טשינ ,ָאזלַא

 ןלױּפ יו ,תונידמ עצנַאג ןּפַאכרַאפ ֹוצ רענעלּפ עשיטסילַאירעּפמיא עק

 ןֵא זיא דנַאברַאפנטַאר אקווד רָאנ ,דנַא"א ,דנַאברַאפנטַאר ןופ רעקיטש

 | ,,,הגידמ עשיטסילַאירעּפמיא
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 ןוא יקסנעשזַארבָאערּפ ןרָאסעּפָארּפ - יד ,ןטַאגעלעד | עשיטֶעװָאס יד

 ןופ תוחמ ןשימָאנָאקע םעד טזױלבטנַא עיסוקסיד רעד ןיא ןבָאה ,ןירָאג

 ןופ עזַאפ עטצעל סלַא; טנכײצַאב טָאה ןינעל עכלעוו ,םזילַאירעּפמיא

 "עשרַאװ רעד ,לשמל ,יוװ ,עטנרעלעג עכעלרעגריב וליפַא ;?םזילַאטיּפַאק

 רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה ,יקצענרַאשט קעלַאװ רָאסעּפָארּפ רעוו

 -ַאירעּפמיא זַא ,ןיוװעגנָא ןוא גרובנעדנַארב קירע ןופ עירָאעט רעקיניזמוא

 רָאנ ,ךיז ןפמעקַאב סָאװ ,ןצַאזנגעק טשינ ןענעז םזילַאנָאיצַאנ ןוא םזיל

 | .,לַאדעמ ןבלעז םעד ןופ ןטייז ייווצ

 זאא

 סערגנָאק ןופ עיצַאסנעס יד שממ ןוא טיײקמַאזקרעמפיוא עסיורג ַא

 סע סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןטַאגעלעד עשיטעווָאס יד ןעוועג ןענעז

 טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,יקסרַאשטַאנול יװ ,ּפעק- ןּפרַאק יד טלעפעג ןבָאה

 "יל רעד ןיא םזילַאירעטַאמ ןשיטקעלַאיד ןופ דָאטעמ רעד; ןגעוו ןרירעפער

 עשיטסימ, ןגעוו .גנוציז רערַאנעלּפ רעד ףיוא ןוא ייעטכישעגד רוטַארעט

 ,ןירַאכוב ןוא ,"ןסיזירק עכעלטפַאשלעזעג ןופ תופוקת ןיא ןעגנוגעװַאב

 רעד ןופ עגַארפ , רעד טעמדיוועג ןייז טלָאזעג טָאה טַארעפער סנעמעוו

 -ערעטניארַאפ עסיורג יד ."שינעטנעקרעד-עטכישעג ןופ עיגָאלָאדָאטעמ

 ייווצ טימ טרעלקרעד ךיז טָאה עיצַאגעלעד רעשיטעוװָאס רעד טימ גנוריס

 ןסיוורעד ךיז טלָאװעג רענגעק ןוא דניירפ עלַא ןבָאה סנטשרע .ןטנעמָאמ
 ןפיוא דנַאברַאפנטַאר ןיא טעדנעװעגנָא ןרעוו סָאװ ,ןדָאטעמ עיינ יד ןגעוו

 ןטנעמָאמ עשיטילָאּפ טקריוװעג ָאד ןבָאה ,סנטייווצ ,עטכישעג ןופ טיבעג

 ,דנַאברַאפגטַאר ןוא ןלוּפ ןשיװצ גנורעטנענרעד יד --

 :ןענָאזרעּפ עקידנגלָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאגעלעד עשיטעווָאס יד

 -ָארּפ ,ןיקול .מ :עימעדַאקַא רעשיסורסייוו רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןירָאג

 -ַארגנינעל ,ןיװַאשזרעד .ס .נ ;טעטיזרעװינוא רעװקסָאמ םעד ןופ רָאסעּכ

 עװקסָאמ ןופ וָאטארקנָאּפ .א יורפ יד ;רָאסעּפָארּפ-טעטיזרעװינוא רעד

 .יקסנעשזַארבָאערּפ רָאסעּפָארּפ-טעטיזרעוװינוא רעװקסָאמ רעד ןוא

 -עווָאס יד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז עכלעוו ,ןטַארעפער עלַא

 -עלטפַאשטריװ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ טרירַאב ןבָאה ,ןטַאגעלעד עשיט
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 ץייג יד ןופ דליב ַא ןבעגעג ןבָאה ייז .עטכישעג רעלַאיצָאס רעדָא רעכ
 ?קיזָאד יד םורַא ןעמענ סע עכלעוו ,ןטיבעג-סטעברַא עיינ ןוא ןדָאטעמ
 | ,ןעגנושרָאפ

 -נָאּפ יורפ ןופ טכירַאב רעד טגַאסערעטניא ןעוועג זיא טרּפ םעד ןיא
 ער יד ,"דנַאברַאפנטַאר ןיא ןקירבַאפ ןופ עטכישעג;? רעד ןגעוו ווָאטַארק
 סרעייז טשינ ןבָאה סָאװ ,ןעגנושרָאפ ןגעוו טלייצרעד טָאה ןיטנערעפ
 -ץברַא עטושפ רעטנזױט ןופ ףליה רעד טימ .עטכישעג רעד ןיא ןכיילג
 ַא ןפַאשעג טרעוו ,וײזַאא ,ןרעינישזניא ,ןקירבַאפ ןופ ןענַארעטעװ ,'ועט
 -ױזַא טרעוו סע ,ןעגנומענרעטנוא-קירבַאפ רעטרעדנוה ןופ עטכישעג
 זיב תעב ,סעטעקנַאדסַאמ ןופ ףליה רעד טימ עטכישעג ןפַאשעג םורַא
 -סטכישעג ןופ לכיה ןיא זַא ,ןעניימ וצ ןעוועג טניווועג ןעמ זיא טציא
 -ירָאטסיה עטריטנעטַאּפ ןיילַא ןוא קיצנייא טירטוצ ַא ןבָאה טפַאשנסיוװו
 רעװָאליטוּפ עטמירַאב יד ןופ סעטכישעג עטכעלטנפערַאפ-ןױש יד .'ועק
 -בַאפ 100 טעמכ ערעדנַא ןופ ןוא ןַאבנזייא רעװקסָאמ רעד ןופ ,ןדָאװַאז
 ןלַאירעטַאמ עלופטרעוו ללש ַא טקעלּפטנַא ןבָאה ,ןעגנומענרעטנוא-קיר
 גנואיצַאב רעד וצ ,דנַאלסור ןיא עירטסודניא רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 -לעהרַאפ-סטעברַא יד וצ ,עירטסודניא רעד וצ טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ
 ,המודכו ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ןוא ןשינעט

 -ױטש סיורג ןפורעגסױרַא ןעמעלַא ייב ןבָאה ןטקַאפ עטכַארבעג יד

 ,יקציווװַאס רָאסעּפָארּפ רעגַארּפ רעשיאיידרַאװג-סייוו רעד וליפַא .ןענ
 ידכ טשינ אמתסמ -- עיסוקסיד רעד ןיא טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה רעכלעוו
 סװוָאטַארקנַאּפ ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןענופעג ױזַא ךיז טָאה --- ,ןביול ןצ
 יד ןסירגַאב וצ ןוא ןביול וצ ..ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רע זַא ,טכירַאב
 עטסטיירב יד ןופ ףליח רעד טימ ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז ןופ וויטַאיציניא
 ,ןסָאמ

 רָאסעפָארּפ ןופ טַארעפער רעד ןעװעג ךיוא זיא טנַאסערעטניא
 -רַאנעלּפ רעטייוצ רעד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא רעכלעוו ,ןיגלָאװ
 -לָאװ .,"ןסקרַאמ זיב ןפעבאב ןופ, :עמעט רעד ףיוא סערגנָאק ןופ גנוציז
 זעטניס ַא זיא םויסקרַאמ רעד זַא ,טַארעּפער ןייז ןיא ןזיװַאב טָאה ןיג
 -ָאקע רעשיטילָאּפ רעכעלרעגריב רעד ןופ ,םזילַאיצָאס ןשיּפָאטוא םעד ןופ
 ,עיּפָאזָאליפ רעשטייד רעד ןופ ןוא ךנָאלגנע ןיא עיִמָאָנ
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 ןירָאג) ןטַאגעלעד עשיטעווָאס יד ןופ ןטַארעפער עקירעביא יד ךיוא

 ןיא ןלױּפ ןיא רעשרעהניײלַא עשיסור יד ןופ קיטילָאּפילַאינָאלָאק יד ---

 ןט-20 ןופ בױהנָא ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 רעד --- ןיקול ;ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןטלַאהעג בגַא ,טרעדנוהרָאי

 ןװַאלס יד --- ןיװַאשזרעד :;ענומָאק רעזירַאּפ יד ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא

 ירָאפ יד ןוא דָאטעמ םעד ןגעוו) טרעדנוהרָאי ןט-6 םעניא ץנַאזיב ןיא

 יָאּפַאי-שיסור יד --- יקסנעשזַארבָאערּפ :(רעקלעפיןַאקלַאב יד ןופ ןעגנוש

 (טנַאטנַא רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ףיוא העּפשה ריא ןוא המחלמ עשינ

 יערעטניא ןעמ קרַאטש יװ ןזיװַאב ןבָאה ןוא טכוזַאב טוג ןעוועג ןענעז

 | ,קילבוּפערױטַאר רעד ןופ ןטַאגעלעד יד טימ ךיז טריכ

 יא יא
 | לא ,

 "עג זיא סע .עכײרלָאצ טשינ ַא ןעוועג זיא עיצַאגעלעד עשטייד יד

 "נלעוו טשינ ,סערגנָאק םעד טריטָאקיָאב ןבָאה ייז זַא ,טלוב ץנַאג ןעוו

 ןטַארעּפער יד .גנוקילײטַאב רעייז טימ ןעזנָא ליפוצ ןבעגוצ םיא קיד

 רעשירעלטיה רעד רַאפ ךָאנ ןדלָאמעג ןעוועג ןענעז ןטנערעפער יד ןוא

 עיינ יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טשינ רעבירעד זיא סע .שינערעקרעביא

 סרעלטיה ןופ רעקירָאטסיה, יד ךיוא ןפַאשַאב סע עכלעוו ,*טפַאשנסיװ;

 יד זַא ,זָאירוק ַאזַא ןפָארטעג ךיוא טָאה רעבירעד .ןענָאילַאטַאב-םערוטש

 ןַא טריטנעזערּפער ערעדנַא ןשיוצ טָאה טײקנײרדןסַאר ןופ רעגערט

 "בעק דרַאכיר) יולסערב ןופ רָאסעּפָארּפ רעשידיי "רעטעטלאשעגסיוא,

 טעטש יד ןופ גנואייטשטנא רעד ןגעוו; ןעוועג זיא טַארעּפער ןייז ,רענ

 .(עּפָארייא-לטימ ןיא

 -ייד יד ןגָאװטיײר סרעלטיה ןיא טנַאּפשעגניײא ךיז טָאה סע ךיג יו

 ,טַארעפער םעד ןופ ןעז טנעקעג ןעמ טָאה טפַאשנסיװ עכעלרעגריב עשט

 םעד ץוחמ ןטלַאהעג טָאה ןעזמָאמ רָאסעּפָארּפ רענילרעב רעד ןכלעוו

 טָאה טרָאד .ןעמעלבָארּפ-סגנואיצרעד ןגעוו עיסוקסיד רעד ףיוא סערגנָאק

 םעד; ןגעוו ,"רעלטיה רעלצנַאק ןסיורג רעזדנוא, ןגעוו טדערעג ןעזמָאמ

 טַארעפער םעד טָאה ןרעױדַאב םוצ .המודכו "קלָאפ ןשטייד ןופ סנַאסענער

 טשיג רעבירעד זיא סע ,טַאגעלעד רעשידיי םוש ןייק טניווועגייב טשינ
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 ןוא ?טייקסיורג; סרעלטיה ןעלּפמעטש וצ טרָא ןפיוא ןעוועג ךעלגעמ

 ,ןקורדסיוא סנעזמאמ ןגעק ןריטסעטָארּפ

 , 6 ו / א יא

 "רַא טרעו סָאװ ,טפַאשנסיװ יד ,טפַאשנסיוװ עשידיי ענרעדָאמ יד
 .עטניא יד טניד ןוא טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןכרוד טריזינַאג

 ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי עטיירב יד ןופ ןסער

 -וצ טפַאשנסיװ עשידיי ענרעדָאמ יד ךיז טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .ןוחצנ

 ויא לָאמ ןטשרע םוצ .טפַאשנסיװ רענײמעגלַא רעד טימ ןפָארטעגפיונ

 -כעלטנפע רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעטיירב רעד רַאפ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ

 ןופ טכילפ יד זיא סע .טּפַאשנסיװ רעשידיי ַא ןופ ץנעטסיזקע יד טייק

 טשרָאקָא ןענעז עכלעוו ,םידעפ יד ןעיצ וצ רעטייוו עטנרעלעג עשידיי יד

 ינסיוו רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד .ןרָאװעג טּפינקעגנָא

 -ַאנרעטניא ,ערעדנַא טימ ךיוא גנודניברַאפ ןיא ןלעטש ךיז ףרַאד טפַאש

 -נסיוו עשימָאנָאקע עשידיי יד .ןעגנוקיניירַאפ עכעלטפַאשנסיװ עלַאנָאיצ

 ָאגַאדעּפ ןוא עיגָאלָאכיסּפ רעביא ןעגנושרָאפ יד ,קיטסיטַאטס ןוא טפַאש

 ןפרַאד ןטיבעג עלַא יד --- המודכו עיּפָאזָאליּפ ,רוטַארעטיל רעביא ,קיג

 .טפַאשנסיװ רענײמעגלַא רעד טימ ןרעוו טּפינקרַאפ ןוא ןטכָאלפרַאפ ךיוא

 ןגלָאפ ןזומ םיא ךָאנ ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא טירש רעטשרע רעד

 "ָאװיי; ןופ שזיטסערּפ ןוא ןעזנָא םעד ןבייה טעװ סָאד .עקידרעטייוו יד

 ןכעלגעמרעד ךיוא םיא טעװ סָאד -- עדמערפ ייב ןה ,ענעגייא ייב ןח

 עכלעוו ,ןטנעמָאמ ערעווש יד ןיא ןבַאגפיוא עקיטכיוו ענייז ןליפרעד וצ

 ,סיזירק-טלעוו םעד תעב רעביא ןבעל ןסַאמ עשידיי יד



 - ןטייקנעלטיטרעטלא עשידיי ןנעוו
 ןליוּפ ןיא

 -ידיי יד ןגעוו ןַאבַאלַאב .מ .ּפָארּפ ןופ (שיליוּפ ןיא) ךוב עיינ סָאד

 ןופ ענייא זדנוא רַאפ קעװַא טלעטש ןליױּפ ןיא ןטײקכעלמיטרעטלַא עש

 -ַארפ יד :ןלױּפ ןיא ןבעל-רוטלוק רעזדנוא ןופ ןגַארפ עטסקיטײװעגנָא יד

 ןופ ןדניוושרַאפ עכלעוו ,ןטײקכעלמיטרעטלַא עשידיי יד ןטיהרַאפ ןופ עג

 ןדעי ןגעוו לַאירעטַאמ רעקיזיר ַא טלמַאזעגנָא זיא ךוב ןיא ,גָאט וצ גָאט

 ,גנוריצ ,םירישכמ-לוש ,סנימלע-תיב ,ןלוש יװ ,ןטײקכעלמיטרעטלַא ןימ

 .דנעצ עכעלטע טניז .המודכו תורבח ןוא תוליהק ןופ םיסקנּפ ,םישובלמ

 -כישעג רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןַאבַאלַאב .ּפָארּפ זיא רָאי קיל
 רענעק-עטכישעג עשידיי עטסעב יד ןופ רענייא זיא רע .ןליוּפ ןיא עט

 יד טלמַאזעגפיוא רע טָאה טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא .ןליוּפ ןופ

 ןלַאירעטַאמ לג"דא ןטנעמוקָאד ,רעכיב רעטרעדנוה ןיא ענעפרָאװעצ עלַא

 ,ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא ןטײקכעלמיטרעטלַא עשידיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ

 -ּפָא רעד ןגעק טקַאיגָאלקנָא רעסיורג ןייא זיא ךוב םוצ המדקה יד

 רעכלעוו בילוצ ,ןליוּפ ןיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טיײקנזָאלעג

 ןענעז טרעוו ןשירָאטסיה:רוטלוק ןסיורג ַא ןופ םיצפח ערעייט רעטרעדנוה

 -גסיו-סטכישעג רעשידיי רעד רַאפ ןעגנַאגעג ןריולרַאפ קיביײא ףיוא

 ,טפַאש

 -עלקערש טכַאמעגנָא טיבעג םעד ףיוא טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 -יישרַאפ ןעוו ,ןרָאײעיצַאלפניא יד ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד ,תונוברוח עכ

 רועיש ַא ןָא טפיוקעגסיוא םנח-יצחב ןבָאה ןטנעגַא עשידנעלסיוא ענעד

 .תורצוא עשירָאטסיה-רוטלוק עשידיי

 -עג ןריולרַאפ קיביײא ףיוא ןענעז ןטײקכעלמיטרעטלַא ךס ַא רעייז

 ןלױּפ ךרוד םיחטש עקיזָאד יד ןעמענרַאפ ןכָאנ ,טנַאק רענזיוּפ ןיא ןעגנַאג

 ָבסָאמ ןעמונעג םזיטימעסיטנָא ןבילוצ גנורעקלעפָאב עשידיי יד טָאה
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 גנַאגרעטנוא ןטימ ,רקפה ףיוא ץלַא קידנזָאלרעביא ,ןפױלטנַא וצ טפַאה

 -ַאװירּפ ךרוד ןרָאװעג טפיוקרַאפסױא ךיוא ןענעז תוליהק עקיזָאד יד ןּופ

 "עז עכלעוו ,לג"דא םיסקנּפ ,ןתכורּפ ערעיײט רועיש ַא ןָא ןענָאזרעּפ עט

 -סטּפַאשנסיװ ןשידיי ןרַאפ ךעלגנעגוצ טשינ ןרָאװעג םורַא ױזַא ןענ

 | | ,שטנעמ

 'ךס לקיטש ַא ןריפרעטנורַא ליוו ןַאבַאלַאב .פָארּפ ןופ טעברַא יד

 ןוא ןלױּפ ןיא ןרָאװעג טיהעגפיוא טציא ןיב זיא סָאװ ,םעד ןופ לכה

 ןופ טײקנזָאלעגּפָא ,המחלמ רעד בילוצ זיא סָאװ ,םעד ןופ קיטייצכיילג

 -ילכ עשידיי יד ןופ תורקפה ןוא תוצראה-םע ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד

 ,דעו םלועל ןדנווװשרַאפ --- שדוק

 לטיּפַאק רעדעי ,ךעלטיּפַאק ןביז ןיא טלייטעגנייא זיא ךוב סָאד
 -לעוו ףיוא, --- ,לטיּפַאק ןטשרע ןיא .עגַארפ רערעדנַא ןַא טעמדיוועג זיא

 ןיא ןדיי יד ייב עירטסודניא עשיטסיטרַא יד ןעגנַאגעג זיא ןגעו עכ

 ,הכאלמ רעשידיי ןופ ןגייווצ יד טימ רבחמ רעד ךיז טמענרַאפ -- ??ןליופ

 -ַאכ ןשירעלטטניק ַא ןגָארטעג רעטרעדנוהרָאי ןופ ךשמ ןיא ןבָאה סָאװ

 ,רוטּפלוקס ,יײרעלָאמ ,יירעטפעה ,יײרעדימשדלָאג יד ,לשמל ,יוװ ,רעטקַאר

 יד ָאד טגנערב רבחמ רעד .יירעדניבנייא ןוא טסנוקיקורד יד ךיוא יו

 לָאמלייט ךיז ןבָאה עכלעוו ,תוכאלמ עקיזָאד יד ןגעוו תועידי עטסקיטכיוװ

 ןדיי ןופ טנעה יד ןיא ךעלסילשסיוא ןענופעג

 ַא טימ ןצנַאגרעד וצ יאדכ זיא תועידי עטנַאסערעטניא עקיזָאד יד

 ײטנַא ןטנַאקַאב ןופ ךוב םעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ץיטָאנ רעקיטכיוו

 יײז יאמלה ,ןעיורפ עשידיי ףױא ןָא טלַאפ רע ווו ,יקסנישטימ טימעסה

 ןוא ןעײרעקיטשדלָאג ,ןעגנוטעברַאסיוא-דייז ,ןציּפש סיוא ןיוש ןטעברַא

 רעד ןופ ןטַאנרָא יד --- עטסטנַאסערעטניא סָאד זיא סָאד ןוא --- וליפא

 ןַא ,טזײװַאב סָאד .סעיצַארטסנָאמ יד ףיוא ןעניורק ענלרעּפ יד ןוא ךריק

 םעד טַאהעג יירעקיטש-טסנוק ןופ טיבעג ןפיוא ןבָאה ןעיורפ עשידיי יד

 -נָא יז וצ טזומעג טָאה רעלק רעכעלטסירק רעד וליפַא ביוא ;לָאּפָאנָאמ

 .ןעמוק

 ".טסנוק עשידיי יד טימ ךיז טמענרַאפ לטיּפַאק רעטייווצ רעדי

 -ברעמ עכייר יד .ןוויכרַא ןוא ןקעטָאילביב ,ןעייזומ ,ןעגנולעטשסיוא

 -ױעטלַא עשידיי ןופ ןעגנולמַאז עשידיי-טשינ ןוא עשידיי עשיעּפָאריײא
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 "ומ יירד "ענדיב; ערעזדנוא ןגעקטנַא רבחמ רעד טלעטש ןטייקכעלמיט

 רשפא טסייוו'ס ןכלעוו ןגעוו ,עשרַאװ ןיא ןָאסרעב .מ ןופ :ןליוּפ ןיא ןעייז

 -לעזעג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה רעד ןופ ,ןדיי רעװעשרַאװ 290 ַא

 ןבעל ןופ םינמיס קיניײװ סױרַא ךיוא טזייוו עכלעוו ,ענליוו ןיא טפַאש

 ,הליהק רעוועקָארק רעד ןופ ןוא ,טעטיװיטקַא ןוא

 םעד ייב ייזומ ַא ןופ ביוהנָא רעד ןרעװ טנכערעגוצ ךָאנ ףרַאד ָאד

 ,טציא טלַאה רעכלעוו ,ענליוו ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי

 -טנַא ןקרַאטש ַא ןיא ,דניירפ ענייז ןופ טייקנבעגעגרעביא רעד קנַאד ַא

 .ךיז ןעלקיוו

 ,רבחמ ןבושח םעד ךרוד טנכייצעג ,ןוויכרַא-הליהק יד ןופ דליב סָאד

 -יא גונעג זיא ,הגשה ַא םעד ןגעוו ןבָאה וצ ידכ ,סקירעיורט רעייז ַא זיא

 עכעלגיניק יד :ךוב ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ ,ןטקַאפ ייווצ ןלייצרעדרעב

 -- ןלױּפ ןיא תוליהק עשידיי עטסטלע יד ןופ רענייא ןופ סעיגעליווירּפ

 -ָאפ םעד ,להקה שאר םייב טרעגלַאװעג גנַאלנרָאי ךיז ןבָאה ,עקָארק ןיא

 רעכלעוו ,(שטיוװאלּפמוג) רָאסעּפָארּפ-טעטיזרעװינוא ןטמירַאב ַא ןופ רעט

 טשרע .ץַארג ןייק ךיז טימ ןעמונעגטימ ןטעמרַאּפ ערעייט עקיזָאד יד טָאה

 -לעוו ,ןטנרעלעג ןשידיי ַא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניײרַא ייז ןענעז טרָאד

 יד ,הליהק רעוװעקָארק רעד ןבעגעגרעביא רעטעּפש ןרָאי טימ ייז טָאה רעכ

 "וצ .רעװעקָארק יד יװ ,"רעגילק, ךָאנ ןעוועג ןענעז םיסנרּפ רעגרעבמעל

 ,טנערברַאפ ..,ןטנעמוקָאד עטלַא יד ייז ןבָאה ץַאלּפ ןיא לגנַאמ ןביל

 .ןטיל ןפַאש וצ ףור ןטימ לקיטרַא םעד טקידנערַאפ רבחמ רעד

 עשילױּפ יד ןופ וויכרַא ןלַארטנעצ ַא ,ןדיי עשישטייד יד ןופ ליּפשיײב

 ןרַאפ ןטיהפיוא ןוא ןעלמַאזפיונוצ הטילּפה-תיראש סָאד לָאז סָאװ ,ןדיי

 ןעמענ טפרַאדעג ךיילג טלָאװ עבַאגפיוא יד .ןַאמסטפַאשנסיװ ןשידיי

 .ָאויי ןופ עיצקעס עשירָאטסיה יד ךיז ףיוא

 ףרַאד ,ךוב ןיא ןבעגעגנָא זיא סָאװ ,םיסקנּפ ןופ המישר עכייר יד

 םיסקנּפ טלמַאז ָאװיי רעד ךיוא זַא ,העידי רעד טימ ןרעוװ טצנַאגרעד ךָאנ

 -ַאמ ןכייר ַא ןעלמַאזוצפיוא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה טציא זיב זַא ןוא

 סקנּפ םעד ךיוא יװ ,ןטקַא עטנַאסערעטניא רעייז ענלצנייא ןופ לַאירעט

 ןופ םיסקנּפ עכעלטע ןוא טנַאק רענזױּפ ןיא עװָארטסָא טָאטש רעד ןופ

 ,תורבחירעקרעװטנַאה טרפנ ,תורבח
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 ןיא ןלוש עשידיי יד טימ ךיז טמענרַאפ לטיּפַאק רעטירד רעד

 ןיא עטכישעג רעקירָאיײ900 זיב -800 רעייז ןיא ןבָאה ןדיי יד ,ןליוּפ

 סיוא טרפב ךיז טקירד רעכלעוו ,ליטס ןקיטרַאנגיײא ןַא ןפַאשעג ןליױּפ

 עטרעיומעג ןַארַאפ ןענעז םעד ץוח ַא .ןלוש ענרעצליה עטמירַאב יד ןיא

 ןעוועג ןענעז ןלוש יד ווו ,ןסערק-חרזמ יד ףיוא טרפב ,ןלוש-סגנוטסעפ

 יד ןופ ןלַאפנָא עקידרדסכ יד ןגעק ןקעווצ-סגנוקידיײטרַאפ וצ טסַאּפעגוצ

 םוצ המדקה רעד ןיא טביירש רבחמ רעד .א"א ןסור ,ןקרעט ,ןרעטָאט

 "יא גנולדנַאהּפָא ערעסערג ַא ןביירש וצ ןסיוא טשינ זיא רע זַא ,לטיּפַאק

 -עכס ַא זיא ,ןלוש יד ןגעוו ןָא טיג רבחמ רעד סָאװ ,סָאד ,ןלוש יד רעב

 ןופ ןײטשטנַא ןופ סעטַאד עטסקיטכיו יד רעביא טכיזרעביא רעשיטַאמ

 -עלכריק ןוא עשהכולמ יד ,עטכישעג עצרוק רעייז ,ןלוש עטסקיטכיװ יד

 -סקיגייוװעניא רעייז ,ןלוש יד ןופ יוב רעד ,ןלוש ןגעוו גנובעגצעזעג עכ

 ץַאלּפ ליפ ךיוא טעמדיו רבחמ רעד .ןעזסיוא רעכעלרעסיוא ןוא רעט

 ,סרעטכיל ,תורונמ ,סעקשוּפ-םיגורתא ,רעכעב-שודיק ,סרתכ ,ןדי יד רַאפ

 -עגוצ טָאה ןעמ וװ ,ענוק יד םעד ץוח ַא טבײרשַאב רע .המודכו סרויכ

 טימ ,שמש ןופ רעמַאה םעד ,סעקשוּפ-תובדנ יד ,ןקידניז םעד ןדנוב

 ,װ"זַאא חול םעד ,ןענװַאד םוצ ןפור טגעלפ'מ ןכלעוו

 "ידי עגנוי יד עכלעװ ףױא ,ןגַארּפ ךס ַא ןָא טפרַאװ רבחמ רעד

 ּפִא רעיונעג ןפרַאד ךיז ןלעװ רעקירָאטסיה-טסנוק ןוא ןטקעטיכרַא עש

 :עגָארפ עטנַאסערעטניא רָאג יד ןזייל ןפרַאד ייז ןלעוו ייברעד ,ןלעטש

 ןיא יצ רעדָא ,ךַאז עקיטרַאנגײא ןַא ליטס-לוש רעשידיי רעד זיא יצ

 עקינייא ןטלַאה'ס יװ ,טסנוק-ליטס ןשילוּפ םעד ןופ גייווצ ַא זיולב רע

 ןזיועגסױרַא ןָא-דימת ןופ ןבָאה עכלעוו ,רעקירָאטסיה-טסנוק עשיליוּפ

 ןלױּפ ןיא ןלוש עשידיי עטלַא יד וצ סערעטניא ןסיורג ַא

 -עג טלמַאזעגפיוא קיסיילפ ױזַא זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ רעכייר רעד

 -ָאטסיה ןקיטפנוקוצ םעד רַאפ ןעניד טעװ ,ןַאבַאלַאב ,פָארּפ ךרוד ןרָאװ

 "-עכוז ענייז ןיא רעזייווגעוו ַא רַאפ ןליוּפ ןיא ןלוש עשידיי יד ןופ רעקיר

 .ןעגנושרָאפ ןוא ןשינ

 המישר ַא ןַאבַאלַאב טגנערב ןלוש יד ןגעוו לטיּפַאק ןופ ףוס םוצ
 ךס ַא ןָאטעגנָא ָאד ןבָאה ןעמָארגָאּפ ןוא תומחלמ יד ,ןטסולרַאפ יד ןופ

 "חליהק עלַאסָאלָאק םילוצ ןדיי יד ןבָאה ,ה"י ןט-18 ןיא ,רעטעּפש ,טנדָאש
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 יד ןפיוקרַאפסױא טזומעג טייהרעגעגנוווצעג .רעדָא קיליוװטוג תובוח:

 ,םיצפח עטסרעייטי

 "יהק יד ןבָאה ןטסולרַאפ עסיורג זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ ךָאנ זיא'ס
 םעד תעשב ,המודכו תורונמ ,סרעטכייל טרפבו ,שעמ ןיא ןטילעג תול
  "ָשג טלָאמעד ןבָאה ןקָאלג עכעלכריק יד .ָאקשויצשָאק ןופ דנַאטשפיוא

 יו טקנוּפ .סרעטכיילגנעה עשידיי יד רעדייא ,לזמ רעמ ךס ַא טַאה

 ,המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד תעשב ןעשעג רעטעּפש טגעלפ'ס

 יד רבחמ רעד רעביא טיג סנימלע:תיב יד ןגעװ לטיּפַאק םעניא

 -יג ,ןעמָארגָאּפ יד .ןלױּפ ןיא סנימלע-תיב עשידיי יד ןופ עיגָאלָאנָארכ

 ,עיזעלש ץוח ַא זַא ,וצרעד טכַארבעג ןבָאה המודכו טעטש ןופ םישוו

 -ַאטש לָאז סָאװ ,הבצמ ןייק ןַארַאפ טשינ דרע רעשילוּפ רעד ףיוא זיא

 - ,רעטלַאלטימ ןופ ןעמ

 ,םינבר ןופ תובצמ עטסקיטכיוװ יד רבחמ רעד סיוא טנכער ףוס םוצ

  ןלױּפ ןיא סנימלע-תיב עשידיי יד ףיוא םיקידצ ,םייבו

 ,יו ,ןעקנעדנָא עכעלטלעוו טעמדיוועג זיא לטיּפַאק רעטפניפ רעד |

 -ידיי ןופ ןטייקכעלמיטרעטלַא ןוא ןשטנעמ עסיורג ךָאנ ןעקנעדנָא ,לשמל

 ,ןכעצ טש

 ,ןטײקכעלמיטרעטלַא-החּפשמ יד טבײרשַאב לטיּפַאק רעטצעל רעד =
 ,ןעלּפמעטש ,ךעלגניר ,גנוריצ ,םישובלמ ,וירב-סוחי ,לשמל ,יװ

 ,ווײזַאא תועימק

 יד זַא ,ןַאבַאלַאב ,מ| טגָאז ,ןעלּפמעטש-הליהק יד ןגעוו קידנביירש

 םישאר יד טרעײנ ,ןעלפמעטש טימ ןצונַאב טשינ ךיז ןגעלפ תוליהק

 םעד טימ ןוא ןטנעמוקָאד ענעבעגעג יד רעטנוא ןביירשרעטנוא ךיז ןגעלפ

 זַא ,טנַאסערעטניא זיא ןגעקַאד .קיטליג ןעוועג אפוג טקַא רעד ןיוש זיא

 "עג ןבָאה ,ןטייקכעלנעזרעּפ ערעקיטכיוו יד ללכב יװ ,דעו ןופ םיסנרּפ יד

 ןטקַא יד ןיא ןקורדּפָא עכלעזַא .ןעלטיט ערעייז טימ ךעלּפמעטש טַאה

 .ויכרַא-טּפיוה רעװעשרַאװ ןיא רעלהַאמ .ר ר"ד ןענופעג טָאה דעו ןופ

 -עטַאר וצ קיטיונ זיא'ס זַא ,ריפסיוא םוצ רבחמ רעד טמוק ףוס םוצו

 סע ןפרַאד ןוט .גנַאגרעטנוא ןופ ןטײקכעלמיטרעטלַא עשידיי יד ןעוו

 "ןיוש .יד ןרעסעדגרַאפ ןפרַאד עכלעוו ,טעטש ערעסערג ןופ תוליהק .יד
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 טשינ ךָאנ ןענעז עכלעזַא ווו ,עיינ ןפַאש רעדָא ןעייזומ עקידנריטסיזקע

 | ,ןַארַאפ
 םוצ .וטפיוא רעקיטכיוו ַא זיא ןַאבַאלַאב .מ .ּפָארּפ ןופ ךוב סָאד

 -עצ יד ןבילקעגפיוא ןוא ןרָאװעג טריזירַאטנעװניא ָאד ןענעז לָאמ ןטשרע

 סָאװ ,ןלױּפ ןיא טסנוק רעשידיי רעטלַא רעד רעביא תועידי ענעפרָאװ

 ,לג"דא םירישכמ עזעיגילער ,סנימלע-תיב ,ןלוש יד ןיא ןטלַאהַאברַאפ זיא

 ןטיײקכעלמיטרעטלַא עשידיי יד ןשרָאפ וצ עיסימָאק עלַארטנעצ יד = -

 וצ טייקכעלטנפע עשידיי יד ןריזיליבָאמ זומ ָאויי םעד ייב ןלױּפ ןיא

 טעוו'ס ןעוו ,טלָאמעד טשרע .ןקיטנַא עשידיי יד ןופ עיצקַא-סגנוטער רעד

 טעװ ,טיבעג םעד טָא ןופ לַאירעטַאמ רעסיורג ַא טלמַאזעגפיונוצ ןייז

 -ךַא :טיײלכַאפ ךרוד ןטעברַאַאב סָאד -- עזַאפ עטייווצ יד ןעמוק ןענעק

 -ידיי רעד ןופ ןגייווצ ערעדנוזַאב יד -- רעקירָאטסיה-טסנוק ,ןטקעטיכ

 ,ןליױּפ ןיא טסנוק רעש
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 רעשילױּפ רעד ןיא טלצרָאװעגנייא ךיז טָאה גנויצַאב ענדָאמ א

 ילױּפ ַא ,ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנוניישרעד יד וצ טלעװ רעכעלטפַאשנסיװ

 ,טײיהנעגנַאגרַאפ רעד יבגל וויטקעיבָא ןייז זומ רעלטפַאשנסיװ רעש

 סָאד .ןדיי ןגעוו ךיז טלדנַאה סע לפיוו ףיוא ,ףיוא טרעה ץלַא סָאד רעבָא

 טרעגריבעגניא טסעפ ךיז טָאה "וועיערוועי עימָארק,, עשיסור עטלַא
 ,טלעוו רעכעלטפַאשנסיװ רעשיליוּפ רעד ןיא

 ןעוו ,גנורעּפמע עקרַאטש ַא טשרעהַאב טנעגילעטניא ןשידיי םעד

 -טריו רעד ןגעו ,ןלױּפ ןופ עטכישעג ןגעו רעדנעב עקיד טנעייל רע

 טניפעג ןוא ןלױוּפ ןופ גנולקיווטנא רעכעלטּפַאשלעזעג ןוא רעכעלטפַאש

 ןיא גנוטיידַאב רעייז ןגעוו ,ןדיי ןופ לָאר רעד ןגעוו טשינרָאג טרָאד

 ,טיבעג םענעבעגעג

 תורוש רָאּפ ַא ןרימשנָא ָאי טמענ רבחמ רעד ןעוו רעבָא זיא רעגרע

 ידכ ,ןעלטרַאגרעטנוא טוג ךיז ןעמ זומ טלָאמעד -- ןייז וצ אצוי ףיוא

 ןופ ךמס ןפיוא .ןצכערימש עקיזָאד יד ףוס ןזיב ןענעײלכרודַא ןענָאק וצ

 טױבעג ןרעו ,טריטערּפרעטניא טכעלש ,ןטקאפ עקילעפוצ לטניב ַא

 רעדָא םעד ןיא ןדיי ןופ גנוטיײדַאב ןוא לָאר רעד ןגעוו ןעגנוצאשּפָא

 בעל ןלערוטלוק רעדָא ןכעלטפַאשטריװ ןשיליוּפ ןופ לקניוו םענעי

 ןטיבעג ערעדנא ףױא ןענעז סָאװ ,םירבחמ יד ןרעו טפָא רעייז

 ,טלכױרטשעג סואימ רָאג ,ןטלַאהעגסױא ךעלטפַאשנסיװ טנעצַארּפ 0

 ןופ סױרַא ךעלרעּפנײשַאב ץנַאג טכירק ךות רעשיטימעסיטנא רעייז

 ,שובל ןכעלטפַאשנסיװ טשרמולכ םעד

 עטכישעג רעד רעביא יקציציווו חלג ןופ ךוב ַא זדנוא רַאפ זיא טָא

 ַא זיא חלג רעקיזָאד רעד .ןלױּפ ןיא רעטעברַא עלעירטסודניא יד ןופ

 עירטסודניא רעד ןגעוו קרעװ עכעלטפַאשנסיװ ייר רעצנאג ַא ןופ רבחמ

 רעקיטנייה רעד ןיא טפַאשרעטעברַא רעשיליופ רעד ןגעוו ,עיגלעב ןיא
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 -ָאס רַאפ עיסימָאק-םייס רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע ;טייצ
 -ניא עכעלטפַאשנסיװ ענעדישרַאפ ןופ דילגטימ ,גנובעגצעזעג רעלאיצ
 ןסיוועג ַא טימ רעטנרעלעג ַא -- טרָאװ ןייא טימ ,המודכו סעיצוטיטס
 ,ןעמָאנ

 רעשיקעדַאכ רעד ןופ דילגטימ סלַא זַא ,טכירעג ךיז בָאה ךיא
 טשינ רע טעװ ,םזיטימעסיטנַא ריא טימ טסוװַאב זיא סָאװ ,(*ײטרַאּפ
 ןדיי וצ טפַאשביל עלעיצעּפס ןייק ןזײװסױרַא

 קיטילָאּפ זיא שרעדנַא סעּפע זַא ,טביולגעג ץלַא רעבָא בָאה ךיא
 רעד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ .טפַאשנסיװ זיא שרעדנַא סעּפע ןוא
 -כיר ןלעװ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא תוחּפה-לכל טעװ חלג רעשיקעדַאכ
 ללכב טעװ רע זַא רעדָא ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ לָאר יד ןצַאשּפָא קיט
 ענעקורט ןעגנערב טרעײנ ,ןדיי יד ןופ גנוטיידַאב יד ןצאשּפָא טשינ
 ןױש ייז ןלָאז רימ ,טארַאב רעזדנוא ףיוא ןזָאלרעביא ייז ןוא ןטקַאפ
 . "ַאּפמיס ענייז טױל רערעדעי -- ןעײטשרַאפ רימ יוװ ןריטערּפרעטניא
 ,סעיטאּפיטנַא רעדָא סעיט

 טנכיײצַאב טשינ שרעדנַא ןעק ןָאטעגּפָא טָאה חלג רעד סָאװ סָאד
 עטנאקַאב םיא ןופ ןזָאלסױרַא ,עטכישעג ןופ גנושלעפ עטושּפ יװ ןרעוו
 .טייהנעגנאגרַאפ רעשידיי רעד ןופ דליב סָאד ןשלעפ וצ ידכב ,ןטקַאפ
 -ַאֹּפ רעד ןיא גנולעטשרָאפ עשיטימעסיטנַא ןייז טושּפ טָאה רבחמ רעד
 סָאד סָאװ ןוא .טפַאשנסיװ ןופ טיבעג ןפיוא ןגָארטעגרעבירַא קיטיל
 ענלצניא טמענ רע ןייז רעשמ טכייל ןיוש ךיז ןעמ ןָאק סײטַאב
 יד טעז רע .גנוניישרעד רענײמעגלַא ןַא ןופ ייז טכַארטַאב ןוא ןטקַאפ
 סָאװ ,תוביס יד ןיא ןײרַא טשינ טייג ,ןבעל ןשידיי ןופ ןטײזטָאש
 ןצנַאגניא רע זיא טיײז רעטייוצ רעד ןופ .ןעועג םרוג וצרעד ןבָאה
 -ערטש רעד וצ ,ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד עוויטיזָאּפ יד וצ דנילב
 רָאפ טמוק סָאװ ,גנוריזיוויטקודָארּפ רעקידרדסכ רעד וצ ,טעברא וצ גנוב
 .ןבעל ןשידיי ןיא

 ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ךעלטייז עבלַאה ערעגָאמ יד ,טרָאװ ןייא טימ
 ,ןבעל ןשידיי ןופ דליב שלַאפ ַא ןענעז ,ןבעל ןשידיי טימ

 ןדייר ךיז רַאפ ןײלַא ייז ןלָאז ,ןטקאפ וצ ןייגרעביא רעבָא רימָאל

 ,עשיטַארקַאמעדךעלטסירק -- ײטרַאּפ עשיקעדַאכ (*
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 עשלַאפ ַא ןעװ ןייגרעד ןעק'ס סָאװ וצ ,ןעמעלַא ןגייצרעביא וצ ידכב
 .סעמעט עכעלטכישעג וצ טדנעװעגנָא טרעוו קיטילָאּפ

 "סודניא רעשיליוּפ רעד ןופ עטכישעג יד ןייא טלייט רבחמ רעד

 הפוקת ןָא רע טפור ,ה"י רעט-18 ףוס ,עטשרע יד :תופוקת יירד ןיא עירט

 טריזינאגרָא ,ןטאטשרַאװ עסיורג ןריטסיזקע סע ןעוו ,רוטקאפונַאמ ןופ

 -עג ַא ךָאנ רעבָא זיא קינכעט יד ןעוו ;ןטסילַאטיּפַאק ערעדנוזַאב ךרוד

 רעשיטסילאטיּפַאק רעד ןיא יו טריצילּפמָאק ױזַא טשינ ,עטושּפ גונ

 . ,הפוקת

 םזילאטיּפַאק ןופ עידאטס-בױהנָא ןָא רע טפור עזאפ עטייווצ יד

 - .ןליוּפ ןיא

 ,םזילַאטיּפַאק ןלעירטסודניא-סיורג ןופ הפֹוקת יד --- עזַאפ עטירד יד =!

 -ַאפ עסיורג טעדנירגעג ןרעוו'ס ןוא ןענישַאמ טריפעגנייא ןרעוו סע ןעוו

 -עג ןוא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רעק"60 יד ןופ ןָא ךיז טביוה ,ןקירב

 | ,טנייה זיב טרעיוד

 יד ןופ גנוקילײטַאב רעד ןגעוו ןלייצרַאפ וצ יקציציווו טסייוו סָאװ |

 ןייק טשינ םיא וצ ןבָאה רימ ?ה"י ןט-18 ןופ עירטסודניא רעד ןיא ןדיי

 ןלאירעטאמ-ויכרא יד טצונעגסיוא טשינ טָאה רע ֿסָאװרַאפ ,תונעט

 -גירדוצנײרַא ךעלגעממוא זיא ,טעברַא עשיטעטניס ױזַא טביירש ןעמ ביוא

 "ויכרַא יד וצ ןכיירג וצ בוח ןייק טשינ זיא'ס ןוא םיטרּפ עלַא ןיא ןעג

 - . ףלאיעטַאמ
 -ַאמ עטקורדעג ןיוש יד טצונעגסיוא טשינ רעבָא רע טָאה סָאװרַאפ = -

 -רָאק שועדאט ןופ קרעוװ ןטמירַאב םעד ןיא ךָאד רימ ןענעייל !ןלאירעט

 ןט-18 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא-עירטסודניא עשידיי ןגעוו ןאשז

 ןיא ןעיירעבראג עטסערג יד ןופ ,ןלױּפ ןיא טריטסיזקע טרעדנוהרָאי

 ןוא טנארעפיל רעװעשרַאװ ןטמירַאב םעד וצ טרעהעג ענייא טָאה ןלױּפ

 עגארּפ ןופ לייט ַא) .רעװָאקטיבז ןפורעג ךיוא ,שטיװָאבוקַאי לאומש ריבג

 עבלעז סָאד .(ענזיוועלומש --- םיא ךָאנ ןפורעג גָאט ןקיטנייה ןזיב טרעוו

 טָאה סָאװ ,ווָארגנעװ ןיא קירבַאפ-טנאוועג ַא ןגעוו טרָאד רימ ןענעייל

 ערעדנַא ךָאנ טרָאד ןעניפעג רימ .טנאקירבַאפ ןשידיי ַא וצ טגנאלַאב

 -סודניא רעשיליוּפ רעד ןיא ןדיי יד ןופ גנוקילײטַאב רעד ןגעוו תועידי

 טשינ ץלַא סָאד טגנערב סָאװרַאפ ,עגארפ יד עקַאט ךיז טלעטש .עיוט
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 ןטקאפ יד רע טגייוושרַאפ סָאװרַאפ ?רעטנרעלעג - ָאדװעסּפ רעזדנוא

 | ,םעווקאבמוא הטיש רעשיקעדַאכ ןייז רַאפ ןענעז עכלעוו

 .אק יד סיוא ךיוא ךיז ןענכייצ טעטיוויטקעיבא רעכעלנע ןַא טימ

 רעד וצ ןעגנַאגרעד לדניווש רעד זיא ָאד .ה"י ןט-19 םעד ןגעוו ךעלטיפ

 זַא ןגָאז ךָאנ רימ ןענָאק ה"י ןט-18 םעד עגונב ביוא .הגרדמ רעטסכעה

 רעמענרעטנוא סלַא ןה עירטסודניא רעד ןיא ןדיי יד ןופ גנוקילײטַאב יד

 היי ןטי9 ןיא רעבָא יז זיא ,עשידארָאּפס ַא זיא רעטעברַא סלַא ןה ןוא

 ,עטפַאהנסַאמ ַא

 טיג רֶע :סָאװ ןיא טָא טײטשַאב יקציציוו חלג ןופ לדניווש רעד

 ,ייז טרענײמעגלארַאפ רע ,םעװקַאב םיא רַאפ ןענעז עכלעוו ,ןטקַאפ

 ןטכעלש ַא ןיא ןדיי יד ןלעטשוצקעװַא ידכ ,ץלַא רעדנאנאפ ייז טזָאלב

 -ָאװ ,סיוא רע טזָאל ,טנַאקאב טוג ןענעז עכלעוו ,ןטקַאפ ערעדנַא .טכיל

 "עד יד ןיא ןדיי יד ןופ לָאר רעד ןופ דליב סָאד ךָאד טלָאװ טשינ ַא םור

 .ןעזעגסיוא שרעדנא רָאג ןטייצ עקיטלָאמ

 רעד ןופ עזאפ עטייווצ יד טָאה ,ןזיוועגנָא ןביוא ןיוש בָאה ךיא יו

 -עז סע :ױזַא ןעזעגסיוא ןרָאי רעק"60 יד וצ זיב עירטסודניא רעשיליוּפ

 ,הכולמ יד ,טרעקרַאפ ;ןעגנומענרעטנוא עסיורג ןייק ןעוועג טשינ ןענ

 דנאלסױא ןופ טיצַאב ,דנאל ןיא עירטסודניא יד ןעלקיװטנַא קידנליוו

 ןדנירג עכלעוו ,רעבעוו עניילק ,ןשטייד רקיע רעד ,ןטסינָאלָאק ןסַאמ

 -אדנופ םעד טגיילעג ןבָאה ןטלאטשנַא עקיזָאד יד .ןטאטשראוו עניילק

 עכלעוו ,עירטסודניא:סיורג רעשיליױּפ רעקידרעטעּפש רעד רַאפ טנעמ

 .ןרָאי רעק-60 יד ןיא ןעמוקעגפיוא זיא

 ןעגנוגנידַאב יד טימ טנאקַאב קידנעייז טשינ ,סרעבעוו עקיזָאדיד

 ,הנוק םעד ןעניפעג וצ דנאטשמיא ןײלַא ןעוועג טשינ ןענעז ,דנאל ןופ

 ,ןדיי טליפרעד ןבָאה קרַאמיץאזּפָא םעד ןעניפעגסיוא ןופ לָאר עקיזָאדיד

 -ַאה ,ןליוּפ ןופ לדנאה םעד רעטרעדנוהרָאי עצנאג ןופ ךשמ ןיא קידנריפ

 ץַאזּפָא םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש ןעמונעג טציא ךיוא ןדיי יד ןב

 ,ןפָאטש עטעבראעגסיוא יד ןופ

 זיא'ס .קיטכיר זיא יקציציוו טביירש'ס סָאװ סָאד זַא ,ןייז ןעק'ס

 רעלטימרַאפ עשידיי יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ וליפַא ןוא ךעלגעמ ךעליירג

 עניילק יד ןריטַאולּפסקע רָאפ עיצָאוטיס עקיזָאד יד טצונעגסיוא ןבָאה

 ,סרעבעוו
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 טפיוקרַאפ ןבָאה סָאװ ,םירחוס עשידיי יד זא ,ןייז טלָאמעג .ןעק'ס

 ןופ זײרּפ םעד טקירעדינעגּפָארַא קרַאטש ןבָאה ,תורוחס עטעברַאעגסיוא יד

 ,תורוחס יד

 ןיא .עיצַאטַאולּפסקע ַאזַא ןופ ליּפשיײיב ַא וליפַא טגנערב רבחמ רעד

 ןענעז סרעבעװ יד לייו ,לָאװ סרעבעו יד ןדיי ןביג ליוק לטעטש

 טינ דיי רעד םיא טלָאצ ךָאנרעד ןוא .ןפיוק וצ יז דנאטשמיא טשינ ןיילַא

 ןרילָאּפ רַאפ ןוא ןבעוו רַאפ ,לָאװ יד ןעמעק רַאפ ןדליג 879 יװ רעמ

 ןדליג 1 רעבעוו םעד טסָאק ןרילָאּפ סָאד תויה זַא ,טנכערַאב רבחמ רעד

 ,טעברַא ןייז ּרַאפ טמוקַאב רעבעוװ ַא זַא ,סיוא טמוק ,ןשָארג 15 טימ

 ,ןדליג 776 יװ רעמ טשינ ,געט 45 טרעיודעג סָאװ

 ןלָאמ וצ ףיוא ןבראפ עצראווש ןייק טשינ טעוועלאשז רבחמ רעד

 'רַאפ עשידיי יד ךרוד סרעבעוו יד ןופ עיצאטאולּפסקע עכעלקערש יד

 טקנוּפ ,ןזַארּפ עבלעז יד רעביא רע טרזח סורדרעביא םוצ שממ .סרעלטימ

 :תמא ןייא חומ ןיא ןצירקנייא ךוב ןופ רענעייל םעד ןלעװ טלָאװ רע יוװ

 -עדנַא עלַא ,סרעצונסיוא עכעלקערש יד טנייה יװ טקנוּפ ןענעז ןדיי יד

 ץלַא סָאד --- ,עשידנעלניא ןוא עשידנעלסיוא יד ,ןטנַאקירבַאפ יד --- ער

 ,םיקידצ ערשכ ןענעז

 טֹּרַא רעדנַא ןַא ןיא טביירש רבחמ רעד :טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא ךָאנ

 ןליוּפ ןיא רעטעברַא עלעירטסודניא יד ןופ בצמ רעד זַא ,ךוב ןייז ןופ

 יד טָאה ןעמ זַא ;רעכעלקערש ַא ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט-19 בױהנָא זיא

 ןגױצַאב ייז וצ ךיז טָאה ןעמ ןוא סעקבָארַאּפ רַאפ טכארטַאב רעטעברַא

 טרִא רעדנַא ןַא ףיוא .םירעיוּפ ענעגייא:בייל ערעייז וצ םיצירּפ יד יוו

 יד וצ טנַאקירכַאפ םעד ןופ גנויצַאב יד זַא ,רבחמ רעבלעז רעד טביירש

 יד ץקַאט ךיז טלעטש ."יירעפאלקש טימ טקעמשעג טָאה,, רעטעברא

 עיצאטאולּפסקע רעד ןגעוו רבחמ רעד ךיז טרימשעצ סָאװרַאפ :עגארפ

 ןופ גנויצַאב יד ןצנאגניא טגייוושרַאפ ןוא רעלטימרַאפ עשידיי יד ןופ

 עיצאטאולּפסקע ענעי ןעד זיא יצ ?רעטעברַא ערעייז וצ ןטנאקירבאפ יד

 רבחמ רעד טכַאמ עשזיסָאװרַאפ ?עשידיי יד רעדייא ערענעלק ַא ןעוועג

 ?םיכאלמ ענייר ,ערשכ ןטנַאקירבַאפ יד ןופ ןוא הלבח יכאלמ ןדיי ןופ

 טעװ ,גנולעטשנייא עשיטימעסיטנַא סרבחמ םעד טקנעדעג ןעמ ביוא

 .ןייז השק טשינרָאג זדנוא
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 ןטשרמולכ רעזדנוא ןופ עזעט יד זיא'ס שלַאפ יװ ןעזעג ןבָאה רימ

 סָאד סא טעז'ס ױזַא יװ ןָאט קוק ַא טשרָאקַא ריִמָאל .חלג ןטנרעלעג

 ןזיב טשינ רימ ןבָאה ןרעױדַאב םוצ .ןטקַאפ ןופ טכיל ןיא ןבעל עשידיי

 -ירעד .ןטייצ ענעי ןופ עיפארגָאנָאמ עקידנּפעשסיוא ןייק גָאט ןקיטנייה

 ןענעז עכלעוו ,ןעגנוקרעמַאב עזיױל טימ ןענעגונגַאב ךיז רימ ןזומ רעב

 לָאר רעד ןגעוו עירָאעט סיקציציווו ןפראוווצּפָא ידכב ,רתוחו יד רעבָא

 ,ה"י ןט-19 ביוהנֶא ןיא ןדיי עשילױוּפ יד ןופ

 יד ןעיוב ןיא ךיז ןקילײטַאב ןדיי יד זַא ,ןעקנעדעג ןעמ זומ לכ-םדוק

 -עברַא סלַא ןה ןוא רעמענרעטנוא סלַא ןה עירטסודניא עשיליוּפ עגנוי

 ןקירבַאפ עשידיי עכיירלַאצ עקיטלָאמעד יד ןיא רעטעברַא בור רעד .רעט

 ,ןרושָארב יד ןיא ךס ַא רעייז רימ ןענעייל םעד ןגעװ .ןדיי ןעוועג ןענעז

 ןטייצ ענעי ןיא עפשב ךיז ןזײװַאב סָאװ

 ץקידרעטייוו יד רימ ןענעייל ה"י ןט-19 ביױהנָא ןופ רושָארב ַא ןיא

 סָאװ ןקירבַאפ ןיא ןײגנײרַא רָאנ רימָאל,, :תורוש עשיטסירעטקארַאכ

 -ענעגנָא יד ןעמוקַאב ןלעוו רימ ןוא ןדיי ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז

 סע ."ןדיי טרָאד ןענעז רעטעברַא לטירד ייווצ זַא ,גנוגייצרעביא עמ

 ןענעז רעטעברַא עשידיי ןעוו ,ןלַאפ ערעדנַא טסוװַאב ךיוא זדנוא ןענעז

 .ןקירבַאפ עשידיי ןיא ךיירלָאצ טקיטפעשַאב ןעוועג

 "ָארּפ ַא וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןדיי זַא ,ןזײװַאב ןַארַאפ ןענעז רעמ ךָאנ

 'טנפש יײב רעטעברא:ײסָאש סלַא ןדיי ןפערט רימ .טעברַא רעוויטקוד

 ,המודכו ןטעברא עכעל

 ה"י ןט'19 בױהנָא .סנבורג-גרַאב יד ןיא ךיז ןסייר ןדיי רעמ ךָאנ

 רעטמירַאב רעד .טיבעג םעד ףיוא טעברַא עקידוװעריר ַא ןָא ךיז טביוה

 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עלאסָאלָאק טָאה רעכלעוו ,יקצעבול רעטסינימ

 יד ןריטאולּפסקע וצ טסילפעג קראטש ךיז טָאה ,ןלױּפ ןופ טפַאשטריוװ

 עד ךיז טביוה םיא קנַאד ַא עקַאט .ןליוּפ ןופ רעמיטכייר עכעלריטַאנ

 .עיזעלש ןופ סנבורג-ןליוק יד ןיא טעברַא יד טלָאמ

 -ַאנ יד בילוצ טמערָארַאפ קראטש זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 יָארּפ עיינ יז טכוז ףרָאד ןופ שוריג םעד בילוצ .תומחלמ עשינָאעלָאּפ

 ,סנבורג-גרָאב יד וצ ךיז ןסייר ןדיי יד .ץנעטסיזקע ןופ םינפוא עוויטקוד
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 טגרָאזַאב ןעמ .תוחוכיטעברא ןיא לגנאמ ןבילוצ קראטש ןדייל עכלעוו
 טרָאװ ןייא טימ .טײקנַארק ןופ לַאפ ןיא ףליה רעשיניצידעמ רעד טימ ייז

 ןדניבוצ םיא ןוא סַאלק-רעטעברַא םענעגייא ןַא ןעיצרעד ליוו ןעמ ---

 ,טרָא םוצ

 השקמ יד טפראדעג ןעמ טָאה טנעמָאמ אזא ןיא זַא ,ךיז טכוד'ס

 -פיוא סנבורגיגרַאב יד ןיא טעברַא רעד וצ ןרעוו וצ טזָאלעגוצ ןדיי ןופ

 .ןעװועג טשינ רעבָא זיא ױזַא .טייקנדירפוצ רעטסערג רעד טימ ןעמענ

 עמערָא רענידנעב ךס ַא זַא ,ןלעװק עקיטלָאמעד יד ןיא ןענעייל רימ

 -וצ ייז לָאז ןעמ ,השקב רעד טימ הכולמ רעד וצ ךיז ןדנעו טייל עשידיי

 "נא ךיוא ךיז ןבָאה אמתסמ .סנבורג-גראב יד ןיא טעברא רעד וצ ןזָאל

 ןינע םעד טימ בוא ,סנבורג יד ןיא טעברַא ךָאנ טדנעװעג ןדיי ערעד

 "אב ןייז תעב .יקצעבול רעטסינימ רעד ןעמענרַאפ טזומעג שזא ךיז טָאה

 השקב יד טגיילעגרָאפ עטמאַָאב יד םיא ןבָאה סנבורג-גראב יד ןיא ךוז

 -מאאב יד טימ ןטלאהעגּפָא טלָאמעד טָאה רעטסינימ רעד .ןדיי יד ןופ

 -לעוו ,סולשַאב ַא יז טימ ןעמאזוצ ןגָארטעגסױרַא ןוא גנוטאראב א עט

 טקוקעג טשינ .ןדיי וצ גנויצַאב רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא רעכ

 -עברַא סלַא ןדיי יד ןגעוו סױרַא טוג ךיז ןגָאז עטמאאב יד סָאװ ,ףיורעד

 -רעטעברַא ןלעפ סע סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ןוא סנבורג יד ןיא רעט

 ,ןעלקיווטנא טשינ טעברא-יוב-גרַאב יד ךיז ןעק םעד בילוצ ןוא טנעה

 "ידנעטש סלַא טרישזאגנא ןרעוװ טשינ ןרָאט ןדיי זַא ,רעבָא ןעמ טלַאה

 טשינ טָאה ןעמ עכלעוו עגונב ,רעטעבראיגָאט סלַא רָאנ רעטעברַא עק

 רעשיגיצידעמ םוש ןייק ןופ טשינ ןסינעג עכלעוו ,ןתובייחתה םוש ןייק

 ,המודכו ףליה
 יד ןגעװ ןלייצרַאפ וצ ליפוזַא טסייוו סָאװ ,רבחמ רעבושח רעד

 רעד ןגעװ ןסיו טגעמעג טָאה ,המודכו עיצאטאולּפסקע ,לגענ עשידיי

 רעצנַאג רעד זַא טרפב ,ןדיי ייב טעברַא-יוב-גרַאב וצ גנובערטש רעקיזָאד

 ןגעװ אקסװָאראשנָאג אילַאטַאנ ןופ ךוב םעד ןיא טקורדעגּפָא זיא ןינע

 .ןלױּפ ךיירגיניק ןיא סעטוה ןוא יובגרַאב?

 -עטניא רָאג ןופ ןגוצסיוא ערעיונעג ןעגנערב וצ ןביולרעד ךיז לעוו'כ

 םעד ,יקצעיוואזאמ װָאשאמָאט ןופ רעדנירג םעד ןופ ןראומעמ עטנאסער

 .יקסװָארטסָא ינָאטנַא 1820 רָאי ןיא דנאטשפיוא םעד ןופ רעמענלײטנָא

 ןיא יא סָאװ .,ךוב עקיזָאד סָאד ןענעיילוצרעביא גונעג זיִא'ַס
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 "רַא סלַא ןה ןטסילאטיּפַאק סלַא ןה ןדיי יד רַאפ גנאזעג-ביול רעסיורג

 יד זיא'ס קיטייזנייא שיטימעסיטנַא יװ ןגייצרעביא וצ ךיז ידכב ,'ועטעב

 ,חלג ןטנרעלעג ןטשרמולכ םנופ טעברַא

 | ;ןדיי יד ןגעוו יקסוװָארטסָא טביירש'ס סָאװ טָא

 ,ערעדנַא ןיא ייס ,רעטרע-סקירבַאפ עניימ ןיא ךיז ןבָאה ןדיי יד;

 קשח סיירג טימ ,ןלױוּפ ךיירגיניק ןיא ןסקאוועגפיוא םיצולּפ ןענעז סָאװ

 יד ןלאטיּפַאק ערעייז טימ ןציטשוצרעטנוא ןפרָאװעג טייקטסיירד ןוא

 ,"דנאל ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןטלאטשנַא עכײרלַאצ

 עקידרעטייו יד ןרעוו ןבירשעגפיוא ןפראד תויתוא ענעדליג טימ

 סָאװ זַא ,טלַאה ךיא , :יקסװָארטסָא טַאנגַאמ ןשיליוּפ םעד ןופ רעטרעוו

 ןעק ןלױּפ ןיא עירטסודניא ןַא ןעלקיווטנא ןוא ןצנאלפראפ םעד ךייש

 ."םיסנ ןדיי טימ ןזייווַאב גנוריגער עקנילפ ןוא עגולק עדעי

 -ושּפ ַא ןעלדנאוורַאפ םעד ןיא ,װָאשאמָאט ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןדיי יד ןעמענרַאפ טָאטש רעלעירטסודניא ןַא ןיא בושי ןוויטימירּפ ,ןט

 -סַא טביירש --- ןלאטיּפַאק ערעייז ןופ ףליה רעד טימ,, .ןָאנבױא םעד

 -וקַאב ךיא בָאה סיילפ ןוא טסייג-עיצאלוקעּפש רעייז ןופ --- יקסווָארט

 סָאװ ,שינעפעשַאב טפושיכרַאפ ַאזא ,טאטלוזער םענעביוהרעד אזא ןעמ

 תמחמ ,טפושיכרַאפ ַא סע ףור ךיא --- יקצעיװָאזאמיוָאשאמָאט טסייה

 ןיא רע זיא ךעלזייה-עצינשזוק 4 ןופ .טשינרָאג ןופ ןענַאטשטנַא זיא רע

 עקיסאלקטשרע יד ןופ הגרדמ רעד וצ ןסקאוועגסיוא רָאי 7 ןופ ךשמ

 | ,"טעטש עשיעּפָארײא

 ייז ;װָאשַאמָאט טיובעג רָאנ טשינ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עשידיי יד
 ַא ,קרַאמיץאזּפָא ןא הרוחס רעװַאשאמָאט יד רַאפ ןענופעג ךיוא ןבָאה
 ַא ןעמוקַאב ןסאקעשט ,ןטנאוועג רעװַאשַאמָאט יד ןבָאה ייז קנַאד
 -עז תורוחס יד .עירעפמיא רעשיסור רעצנַאג רעד ןיא ,דנַאל ןיא םש ןסיורג
 -וַארטסָא טקרעמַאב עינָאריא טימ .עניכ ןייק זיב שזַא ןעגנַאגעג ןענ
 - סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג ןענעז םירחוס עשיסור ןוא עשידיי יד זַא ,יקס
 -חוס עכעלטסירק רעוועשראוו יד ,לדנַאה םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה
 ,תומוקמ עטייוו עכלעזַא ןיא ןזָאלוצקעװַא טאהעג ארומ ךיז ןבָאה םיר

 יּפַאק עשידיי זיולב טשינ טיובעג ןבָאה יקצעיװָאזָאמ װָאשאמָאט
 דנריר .,רעטעברַא עשידיי ,עטושּפ ךיוא טרעיינ ,םירחוס ןוא ןטסילאט
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 םינצבק עשידיי ןעמוק םיא וצ ןגעלפ'ס ױזַא יו ,יקסוװָארטסָא טבײרשַאב

 .ןקירבאפ יד ןיא טעברא ךיז ןטעב ןוא רעדניק ךס ַא טימ

 .רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןבױלּפָא טשינ ךיז ןעק יקסװָארטסָא |

 ,"טצברַא עלעי ןענַאטשרַאפ טכייל ייז ןבָאה ,עגולק רוטַאנ רעד ןופ;

 -ַאב הוה ןופ טקנוּפדנַאטש םענופ רימ ןלעװ ןעגנַאזעגביול עלַא טינ ,תמא

 .ןעגנַאזעגביול רַאפ ןטכַארט

 -עברַא עשידיי יד קנאד ַא זַא ,יקסװָארטסָא טביירש ,לשמל ,ױזַא

 טנגונגַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןוא קידהענכה קרַאטש ןעוועג ןענעז סָאװ ,יועט

 "גורעדָאפ עסיורג וצ יד ןרָאװעג טצינערגַאב ןענעז ,ןעניול עניילק טימ

 רעטעברַא עשידיי יד ,טרָאװ ןייא טימ .ןלעזעג עשידנעלסיוא יד ןופ ןעג

 "ירעקירד-ןיול רעד ןרָאװעג ןעגנוגנידַאב עקיטנייה יד וצ ךוּפיהל ןענעז

 -ידיי רעד רַאפ ןעגנאזעגביול יד ןענעז רעבָא ללכ ךרדב .טנעמעלע רעש

 ןטייצ ענעי רַאפ גנוניישרעד עװטיזָאּפ ַא טפַאשרעטעברַא רעש

 זַא ןכער ךיא .ןעגנוטכַארטַאב ערעזדנוא ןופ ףוס םוצ ןענעז רימ

 טייקיטכיר רעד ןגעוו דליב ַא ןפאש ןענעק ןיוש ךיז טעװ רעזעל 'ועדעי

 -עגסיוא זיא דָארג .ןשינעיירדרַאפ-תמא עשיטימעסיטנַא סיקציציוו ןופ

 חלג "ןטנרעלעג, ןשילוּפ ַא ןופ תונעט עכעלטנייפ-ןדיי יד זַא ,ןעמוק

 ,חלג ןשילױּפ ַא ןופ ןרַאומעמ ןופ ףליה רעד טימ טפמעקַאב ןרעוװ ןלָאז

 ןוא רערָאלק ַא זדנוא רַאפ ןענעז יקסוװוָארטסָא ןופ ןעגנוניימ יד

 ןבָאה ןדיי יד עכלעוו ,לָאר רעוויטיזָאּפ רעד רַאפ זייװַאב רעכעלטיייז

 .טרעדנוהרָאי ןט-19 בױהנָא ןליוּפ ןיא טליּפשעג

 ןט-20 בױהנָא ןוא ןט-19 ףוס רעטעברַא עשידיי ןופ לָאר רעד ןגעוו

 טשינרָאג ןיוש רימ ןליוו ,סיוא ןצנַאגניא טדיימ רבחמ רעד עכלעוו ,ה*י

 רָאג רעדָא רושָארב ַא ןרָאװעג לקיטרַא םעד ןופ טלָאװ שרעדנַא ,ןביירש

 ןופ לײטנָא רעד טנאקַאב גונעג זיא רעזעל םעד זַא ,ןכער ךיא .ךוב ַא

 ,קָאטסילאיב ,שזדָאל ןופ יובפיוא םעד ןיא טעברַא ןוא לאטיּפַאק ןשידיי

 יַא ןופ הּפצוח יד ןעלּפמעטש וצ גונעג זיולב זיא'ס .וװ .ַא .א עשרַאװ
 עטכישעג יד ןביירש וצ ךיז טגאוורעד סָאװ ,רעלטפַאשנסיװ ןטשרמולכ

 ןקעמסיוא ןצנאגניא ליוו ןוא ןלױּפ ןיא רעטעברַא עלעירטסודניא יד ןופ
 ךיז טָאה סָאד .קינשַאּפערָאה ןשידיי םעד ןופ טולב ןוא סייווש םעד

 רעירפ טמיװש לייאמיוב יו תמא רעד .ןבעגעגנייא טשינ רבחמ פעד

 ,יירעסאוו ןפיוא ףיױרָא רעטעּפש רעדָא



 ןישנָאנו
 (1939 ןיא ןבירשעג שזַאטרָאּפער רעטצעל רעד)

 רעבָאטקָא ןט-29 ןפיוא ןט:28 ןופ טכַאנ רעשיגַארט רענעי ןיא

 ןופ קנעדנָא ןַא יו עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןביילב טעוװ סָאװ ,8

 .עגרעביא ןליוּפ ןופ ןצענערג יד רעביא ןעמ טָאה ,שוריג ןעמַאזיורג ַא

 ןרָאי רעקילדנעצ ןבָאה סָאװ ,רעגריב עשיליוּפ טנזיוט 18--16 ןפרָאװ

 טעברַא רערעװש טימ טרָאד ךיז ןפַאשעג ןוא דנַאלשטיײיד ןיא טניווװעג

 "עגסיוא טנזיױט ףלעװצ זיב ףלע .ץנעטסיזקע-סנבעל ַא עינַאװערָאה ןוא

 ןקעטש ןבילבעג זיא 6000 רעביא .,דנַאל ןיא ןעמוקעגניײרַא ןענעז ענעזיוו
 -עיורט זיא ללכב ביוא .ןישנָאבז לטעטש םעד ןיא ,טקנוּפ-ץענערג ַא ןיא

 רעד ןעוועג רעקירעיורט ךָאנ זיא ,עזָאלמייה יד ןופ לרוג רעד ןעוועג קיר

 וװ ,לטעטש-ץענערג ַא זיא ןישנָאבז .ןישנָאבז ןיא םיטילּפ יד ןופ בצמ

 7 ןץשנאבז ןיא ןעניוו סע) בושי רעשידיי ןייק טשינ טריטסיזקע סע

 -ַאב עטסלַאמינימ יד ןעוועג טשינ טרָאד ןענעז סע .(סעילימַאפ עשידיי

 -קע טשינ ןבָאה סע .םיטילּפ ןופ הנחמ ַאזַא ןעמעננײרַא רַאפ ןעגנוגניד

 "ױזַא ןעמעננײרַא רַאפ ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ןוא ןעגנוניוו ןייק טריטסיז

 ןיא ןעניווװ וצ געט עטשרע יד ןיא ןעמוקעגסיוא עקַאט זיא .םיטילּפ ליפ

 -ייטש םעד ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ווו ,ןקַארַאב ןוא ןלַאטש

 ןגרָאזַאב טימ ןטייקירעוש עסיורג ןעוועג ךיוא ןענעז סע .ןדָאב ןקידרענ

 רעלעט ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע .ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַאזַא ןסע טימ

 יד ןטיירגוצ לָאז ןעמ ווװ ,ןכיק ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע ,לפעל ןוא
 -נידַאב ערַאטנעמעלע יד טלעפעג ןבָאה סע ,טרָאװ ןייא טימ .םילכאמ

 עסיורג ַאזַא ןסע ןוא ןעגנוניוו טימ ןגרָאזַאב ןענעק וצ ףיוא ןעגנוג
 ןיא ,ךיש ,שעװ ,גנודיילק ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא סע .הנחמ-ןשטנעמ
 רעטסערג רעד לייו ,טקיטיונעג ױזַא ךיז ןבָאה עזָאלמיײה יד עכלעוו
 ןבַאה יז סָאװ ,םעד טימ זיולב ץענערג עשיליוּפ יד רעבירַא זיא לייט
 ןייק ןעמענוצטימ טביולרעד טשינ בור םעד טָאה ןעמ .ךיז ףיוא טַאהעג
 -ערג רעד רָאפ ייז טָאה ,עכלעזָא טָאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ךעלקעּפ םוָש



 םופב5עגניר ?אונפע | 00

 ןיא טריטסיזקע טשינ טָאה םעלַא םעד וצ .ָאּפַאטסעג יד ןעמונעגוצ ץענ

 ףיא ןעמענ לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג םוש ןייק ןליוּפ

 ףיױא ןענעז סָאװ ,םיטילּפ עכעלקילגמוא עקיזָאד יד רַאפ גרָאז יד ךיז

 ןוא ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגקעװַא ןפוא ןקידתונמחרבמוא ַאזַא

 | ,ןטַאטשרַאװ:-סטעברַא

 . ףיוא ןעמענ טזומעג רעבירעד טָאה ןליוּפ ןיא ָארויב-?טניָאשזד; סָאד

 םיטילּפ יד ןופ ןשינעפרעדַאב עטשרע יד רַאפ ןגרָאז וצ עבַאגפיוא יד ךיז

 ןעמוקעגנָא זיא סע יװ ,םעדכָאנ ,ףכית רעבירעד זיא סע .ןישנָאבז .ןיא

 ךיז טניפעג סָאװ ,הנחמ רעקיּפעק-טנזױט רעד ןגעוו העידי עקירעיורט יד

 ןופ רעטעברַאטימ עּפורג ַא ןישנָאבז ןייק ןרָאפעגסױרַא ,ץענערג רעד ייב

 עכלעוו ,ןַאמרעטיג 'ה רָאטקעריד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,*טניַאשזד;

 ,דנַאלשטיײד ןופ ענעזיוועגסיוא יד רַאפ ףליה ןריזינַאגרָא ןעמונעג ןבָאה

 ץענ עצנַאג ַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא

 יד זופ ןבעל סָאד םורַא ןעמענ סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא ןטלַאטשנַא ןופ

 / ,ןשינעפרעדַאב ערעייז עלַא ןקידירפַאב ןוא ןישנָאבז ןיא םיטילּפ

 קיסעמשינטלעהרַאפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןעוועג ךעלגעמ זיא'ס ביוא

 ,טעברַא-ספליה רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןלעטשוצקעװַא טייצ רעצרוק

 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןופ גנונעקרענָא יד ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ

 ידלַאװעג רעד בילוצ זיולב טשינ ןעשעג סע זיא ,ןישנָאבז טימ טנעק

 "נַא ןופ ןוא *טניָאשזד, ןופ רעטעברַאטימ יד דצמ טייקנבעגעגרעביא רעק

 -געמ זיא סָאד ,?סָאטנעצ; ןוא *זָאט /, יו ,סעיצוטיטסניא עלַארטנעצ ערעד

 -סױרַא ןבָאה סע סָאװ ,ןילּפיצסיד רערַאברעדנוװ רעד בילוצ ןעוועג ךעל

 "טימ ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ ןבָאה סָאװ ,אפוג ענעזיוועגסיוא יד ןזיוועג

 סרעדנוזַאב .רעגַאל רענישנָאבז םעד ןופ גנוריפנָא רעד טימ טעברַאעג

 "עגרעסיוא ןַא טימ טָאה עכלעוו ,טנגוי יד טנכייצעגסיוא ָאד ךיז טָאה

 רעיוהעגמוא יד ןשרעהַאב וצ ןפלָאהעגטימ טייקנבעגעגרביא רעכעלנייוו

 . .םיטילּפ יד ןופ עגַאל ערעווש

 ןטשרע ןופ טשרעהעג טָאה סָאװ ,יורטוצ ןקיטייזנגעק םעד קנַאד ַא

 סעיציזָאּפ עטסקיטכיוו יד ןעוועג ךעלגעמ זיא ,טעברַא רעד ןיא טנעמָאמ

 עיגָאלָאכיסּפ יד קידענענַעק ,ןבָאה סָאװ ,אפוג םיטילּפ טימ ןצעזַאב וצ

 יד ןפַאש ךיז ןלָאז סע זַא ,ןפלָאהעגטימ קרַאטש .,ענעזיוועגסיוא יד ןופ

 יד ןיא .ענעזיועגסיוא יד ןוא גנוטייל רעד ןשיװצ ןעגנואיצַאב עטסעב



 01 עטכישעג ןעלטיּפַאל

 ןוא םיטילּפ 400 רעביא ןטעברַא רעגַאל ןופ סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ

 טשינ םיטילּפ יד ןעמענרַאפ ייברעד .םיטילּפ יד רעסיוא ןָאזרעּפ 20 זיולב

 יד ,סעלעטש עקידנטייל ךס ַא ךיוא רָאנ ,סעיצקנופ עקידנריפסיוא זיולב

 | ,טלעג ןָא טריפעגסיוא טרעוװ םיטילּפ יד ןופ טעברַא

 -רוק ַא ןיא זַא ,טקריוועגטימ טָאה טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא
 ,ןישנָאבז ןיא עגַאל יד ןרעוו טשרעהַאב לָאז טייצ רעצ

 "ףעסיוא ןַא ןזיװעגסױרַא טָאה ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 יו ,תולהק לָאצ עסיורג ַא .עזָאלמיײה יד וצ גנואיצַאב עכעלטנייוועג

 טקישעג ןבָאה .ַא .א ץיװָאטַאק ,שילַאק ,שזדָאל ,ץיליב ,עקָארק ,ןזױפ

 געט עטשרע יד ןיא ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עשירָאטַאזינַאגרָא עטסעב ערעייז

 ןגרָאזַאב וצ ןפלָאהעגטימ ןוא טעברַא עכעלשטנעמרעגיא ןַא טעטסיילעג

 ןעמ טָאה געט עטשרע יד ןיא ךיילג .ןקיטיונ םעלַא םעד טימ םיטילּפ יד

 ,ךיש ,גנודיילק ןלױּפ ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןופ ןקיש ןבױהעגנָא

 | .ַא .א שעוו

 ןריורפעג ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ עלַא ןבָאה שזדָאל ןוא קָאטסילַאיב

 טימ רעטעּפש ןוא ןצָאק טימ טגרָאזַאב ,טכענ עקידנעיסָא עטלַאק יד ןיא

 ,רעכעלייל

 ערעסערג ַא טקישעגרעבירַא טָאה טעטימָאק-ספליה רעוועקָארק רעד

 -לעוו ,שארב ַאקָארס ר"ד רעטעּפש ןוא ןייטשּפע ר"ד טימ ןשטנעמ עּפורג

 סע ווו ,ןקַארַאב יד ,םיטילּפ יד רעביא גרָאז יד ןעמונעגרעביא ןבָאה עכ

 -ָארק יד .עזָאלמייה לָאצ עסיורג ַא טרירטנעצנָאק ןעוועג הליחתכל זיא

 ,טייקנבעגעגרעביא סיורג טימ טעברַאעג טָאה עּפורג רעוועק

 רַאפ ןָאטעג ךס ַא רעייז ללכב טָאה טעטימָאק-ספליה רעשזדָאל רעד

 ןכַאז עטלמַאזעג יד ןופ םוכס רעטסערג רעד .ןישנָאבז ןיא עזָאלמייה יד

 רעשזדָאל רעד ךיוא טָאה טייצ עסיוועג ַא .שזדָאל ןופ ןעמוקעג ןענעז

 -למָאז ןסיורג םעד ןופ גנוגרָאזרַאפ יד ןעמונעגרעביא טעטימָאק-ספליה

 ,לימ רעד ןיא טקנוּפ

 ןלעטשוצקעװַא ןפלָאחעגטימ ךס ַא ךיוא טָאה הלהק רעקסלעיב יד

 .ןישנָאבז ןיא טעברַא יד

 -לעוו ,ןזױּפ ןופ הלהק עניילק יד טעטסיילעג טָאה ךס ַא סרעדנוזַאב

 עטסעב עריא ןופ רעקילדנעצ טקישעג טנעמָאמ ןטשרע ןופ טָאה עכי

 "ינַאגרָא םוצ ןפלָאהעגטימ קרַאטש ןוא ןטעברַא ענעדישרַאֿפ וצ ןשטנעמ
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 םולבלעגניר ?אונ8ע .

 געט שפנ-תריסמ סיורג טימ טָאה ןזוּפ ןופ טנגוי יד ,רעגַאל םעד ןריז

 ,טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג סייררעביא ןָא טכענ ןוא

 טעטימָאק ספליהרעטעברַא רעד ןוטעגפיוא ךס ַא ךיוא טָאה סע

 רַאפ ןכַאז ךס ַא טקישעגוצ טָאה סָאװ ,ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 -עגקעװַא ןוא ןטַאטשרַאװ ייר ַא םירישכמ טימ טגרָאזַאב ,םיטילּפ יד

 ןטַאטשרַאוװ:סטעברַא עקינייא טלעטש

 ןיא טעברַא:ספליה יד זיא ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ זיא סע יװ

 ןייז - ןַאמרעטיג .י רָאטקעריד ןכרוד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןישנָאבז

 "ש יד ןופ רבחמ רעד ןוא גרובזניג .ש ןעמונױַאפ רעטעּפש ןבָאה טרָא

 .א 'ה טייצ עסיוועג ַא ןפלָאהעגטימ ךיוא טָאה גנוריפנָא רעד ןיא .תור

 רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו ,?טניָאשזד, ןופ רָאטקעּפסניא ,ןַאגַאק

 יד ןעמונעגרעביא רע טָאה ,עשרַאו ןיא טעטימָאק-ספליה רענײמעגלַא

 -רעטייוו יד .גנוטלַאהסיוא ןייז רַאפ גרָאז יד ןוא רעגַאל ןטימ גנוריפנָא

 -עּפש ןענעז רעגַאל רענישנָאבז ןרַאפ *טניָאשזד, ןופ ןעגנוריגנגיסַא עקיד

 .טעטימָאק-ספליה םענײמעגלַא ןכרוד ןעגנַאגעג רעט

 :סעיצוטיטסניא עקידנגלָאפ ןישנָאבז ןיא קיטעט ןענעז סע

 טגרָאז ןוא רעגַאל ןטימ ןָא טריפ סָאװ ,ָארויב-לַארטנעצ סָאד (

 .ןתוכרטצה ענייז עלַא רַאפ

 ײלּפ יד ןסע טימ טגרָאזַאב סָאװ ,ָארויב-עיצַאזיוװָארּפַא סָאד (2

 .ןעגנוניוװ עטַאװירּפ ןיא ךיוא יװ ,ןטקנוּפלמַאז ןיא ןעניוװ סָאװ ,םיט

 רַאפ לטימסנבעל יד טלײטרַאפ ךיוא ןרעוװ ןטקנוּפ עלַארטנעצ יד ןיא

 ,םייה רעד ןיא ןסע סָאד ךיז ןכָאק סָאװ ,יד

 -ַאב ,טעברַא עקיזיר ַא טעטסיילעג טָאה ָארויב-סגנוניוװ סָאד (2

 יד ןופ טרָא ןפיוא ןעגנונױװ עטַאװירּפ טימ םיטילּפ רעטנזיוט קידנגרָאז

 טניוװעג ןטייצ עטשרע יד ןיא ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןריטרַאװקנסַאמ

 ,םיטילּפ עלַא

 יד ןופ םיתבה-ילעב יד טימ ןכַאמּפָא ןסָאלשעג טָאה ָארויב סָאד |

 -ַאב ןרענעלקרַאפ וצ ןעוועג ךעלגעמ זיא םורַא-ױזַא .טקעריד ןעגנוניווװו

 ןוא .לז 1 וצ ןפָארטַאב בױהנָא ןופ טָאה סָאװ ,טלעג-הריד סָאד דנטייד

 ףיוא תואצוה יד טרענעלקרַאפ טָאה ָארויב סָאד ,קַאז-יורטש ַא ןופ ,לז 2

 - .ןָאזרעּפ ַא ןופ ךעלטינשכרוד ןשָארג 0



 2053 עטכישעג ןעלטיֿפַאֿפ

 גָאט ַא ןשָארג 25 טלָאצעגוצ טעטימָאק רעד טָאה טייצ-רעטניוו

 .ןָאזרעּפ ַא ןופ גנוצײהַאב רַאפ

 -רַאפ ןיא ןעגנוזייוונָא םיטילּפ יד טלייטרעד ָארויב עשידירוי סָאד (4

 ןופ ,טפַאשרעגריב ןופ עגַארפ יד ,לשמל ,יװ ,ןגַארפ עשידירוי ענעדיש

 -שטייד ןייק ןרָאפרעביא ןופ ,דנַאלשטיײד ןיא סנגעמרַאפ יד ןרידיווקיל

 .ַא ,א דנַאל

 -כיוו סרעדנוזַאב ַא טעטסיילעג טָאה סָאװ ,ָארויב-עיצַאמרָאפניא (5

 רעד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו ןטייצ עטשרע יד ןיא טעברַא עקיט

 ערעייז טכוזעגמורַא ןבָאה סָאװ ,םיבורק ןגעװ ןגַארּפנָא טלעוו רעצנַאנ

 -יווסיוא רעד תעשב ,ערעייז טכוזעגמורַא ןבָאה ןרעטלע ןעוו ,עטנעָאנ

 ,וװ .ַא .א רעדניק ענעריולרַאפ ,גנוז

 יד טלעטשעגנעמַאװצ טָאה סָאװ ,ָארויב-עיצַארטסיגער סָאד (6

 יד ,לשמל ,יװ ,םיטילּפ ןופ תומישר עקיטיונ טכַאמ רעד רַאפ ,ענעדישרַאפ

 ,דנַאלשטיײיד ןייק ןרָאפ ןליוו סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןופ ,רעדניק ןופ תומישר

 ,םיטילּפ ןופ תומישר ,סנגעמרַאפ ערעייז ןופ עיצַאדיװקיל רעד בילוצ

 -עמַא ןיא ךיז לָאז *טניָאשזד, רעד ידכ ,עקירעמַא ןיא םיבורק ןבָאה סָאװ

 וו .זַא .א עקירעמַא ןיא עטנעָאנ ערעייז טימ גנודניברַאפ ןיא ןלעטש עקיר

 ַא ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,ָארויב-עיצַארגימע סָאד (7

 סָאװ ןענָאזרעּפ עלַא יד ןפלָאהעגטימ טָאה סָאװ ,*סַאעי; ןופ רעייטשרָאפ

 ָארויב סָאד ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא עיצַארגימע ןופ ןטייקכעלגעמ ןבָאה

 ,לארשי-ץרא ןייק הילע ןופ עגַארפ יד טקידיײלרעד טָאה

 ַא טַאהעג טָאה טסָאּפ עקיטרָא יד יו ױזַא .ָארויב-טסָאּפ סָאד (8

 ַאזַא ןענידַאב וצ דנַאטשמיא ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,לַאנָאסרעּפ םעניילק

 "נַא געט עטשרע יד ןיא ןענעז סע עבלעוו רַאפ ,ןענָאזרעּפ לָאצ עסיורג

 ילּפ יד ןופ זיא .וװ ,זַא .א טלעג ,ווירב ,סעמַארגעלעט רעטנזיוט ןעמוקעג

 ןפלָאהעגטימ טָאה סָאװ ,גנולײטּפָא-טסָאּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג אפוג םיט

 -געט טָאה גנולײטּפָא-טסָאּפ יד .טעברַא ריא ןיא טסָאּפ רעשהכולמ רעד

 ,טלעג ףיוא סעזיװַא םעד רעסיוא ,ווירב 1000 רעביא טקידיילרעד ךעל

 -ילּפ רעטנזיוט ןטלָאװ גנולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןָא .וװ .זַא .א ךעלקעּפ

 ןיא עטנעָאנ ערעיײז טימ טקַאטנָאק ןייק ןּפינקנָא טנָאקעג טשינ םיט

 ,דנַאלסױא ןיא ןוא דנַאל

 -ַאגרָא טָאה גנולײטּפָא עקיזָאד יד .טעברַא רַאפ גנולײטּפָא יד (9
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 יַא .א ןטלַאטשנַא-ריזירפ ,יירעטסוש ,יירעדיינש ןופ ןטַאטשרַאװ טריזינ

 יד ןענידַאב סָאװ ,םיטילּפ יד ןופ טײלכַאפ עקידנכערּפשטנַא יד ןשיווצ

 ,גנונױלַאב םוש ןָא םיטילּפ

 ןעועג זיא גנולײטּפָא עקיזָאד יד .רעדניק רַאפ גנולײטּפָא יד (0

 ,"סָאטנעצ, גנוגרָאזרַאפ-רעדניק רַאפ עיצַאזינַאגרָא רעד ךרוד טריפעגנָא

 ,("ןָאידַאטס; םעד ןיא) רעטנעצ-רעדניק ןלעיצעּפס ַא ןפַאשעג טָאה סָאװ

 טגרָאז גנולײטּפָא יד .רעדניק טרעדנוה רעביא ץוש ןענופעג ןבָאה סע ווו

 -ךַארּפש ןייא ייז רַאפ טנדרָא ןוא רעגַאל ןצנַאג ןופ רעדניק רַאפ ךיוא

 ,וװ .זַא .א ,ןסרוק-סגנודליב ןוא

 יַאגרָא טָאה גנוליײטּפָא עקיזָאד יד ,רוטלוק רַאפ גנולײטּפָא יד (1

 עדמערפ ןופ ןסרוק 50 ,רעכיב 2.000 רעביא טימ קעטָאילביב ַא טריזינ

 "וּפ ןופ ךיוא ,ןקעוצ ענײמעגלַא בילוצ ,שינַאּפש ,שילגנע יװ ,ןכַארּפש

 -רֶא ןענעז םעדרעסיוא ,ןלַאזךעייל עקינייא .שיאערבעה ןוא שידיי ,שיִל

 ,עטכישעג רעשידיי רעד ןוא ןלױּפ ןגעוו ןעגנוזעלרָאפ ןרָאװעג טריזינַאג

 .וװ .זַא .א ןעגנולעטשרָאפ ,ןטסיטרַא עשידיי ןופ ןטרעצנָאק

 גנולײטּפָא עקיזָאד יד .ןטפַאשנַאמסדנַאל רַאפ גנולײטּפָא יד (2

 טּפינקעגנָא טָאה ,רעטרע-סגנומַאטשּפָא יד טול םיטילּפ עלַא טריזינַאגרָא

 ןקריוו טווורּפעג ןוא עקירעמַא ןיא ןטפַאשנַאמסדנַאל יד טימ טקַאטנָאק ַא

 "רע םייה ערעייז ןופ םיטילּפ יד ןפלעה ןופ גנוטכיר רעד ןיא ייז ףיוא

 יד ןגעװַאב ךרוד ,ןקעווצ עוויטקורטסנָאק ףיוא טלעג ןעלמַאז ךרוד ,יועט

 .ןישנָאבז ןיא עטנעָאנ ערעייז רַאפ סטיוויעדיפַא ןקיש וצ םיבורק

 רעד ןופ ליצ רעד .רעגרָאזרַאֿפ עלַאיצָאס ןופ גנולײטּפָא יד 3

 ,םיטילּפ יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ ןגרָאז וצ זיא גנולײטּפָא רעקיזָאד

 -ַאבטױנ יד זַא ,רַאפרעד ןגרָאז .ןעגנוניווװ עטַאוװירּפ ןיא ןעניווװו סָאװ

 -עלפ עלַאיצָאס יד .ַא .א שעוו ,ךיש ,גנודיילק ןעמוקַאב ןלָאז עקיטפרעד

 טרָא ןפיוא ךיז ןענעקַאב ןוא ןבוטש ערעייז ןיא םיטילּפ יד ןכוזַאב 'ועג

 ,םיטילּפ ענלצנייא יד רַאפ קיטיונ זיא סע סָאװ םעד טימ

 סיוא ןכערב סָאװ ,םיכוסכס עלַא טקידיילרעד טכירעג"ןרע סָאד 4

 ,םיטילּפ יד ןוא עטלעטשעגנָא יד ןשיוצ רעדָא ,אפוג םיטילּפ יד ןשיוצ

 -נייא ןעלטימ עשילַארָאמ טימ לָאז סע זַא ,רַאפרעד טגרָאז טכירעג סָאד

 | ,םיטילּפ יד ןשיווצ ןילּפיצסיד יד ןרעוו ןטלַאהעג

 טשינ לָאז סע זַא ,גנוטכַא טיג לָארטנָאק רַאֿפ גנולײטּפָא יד (15



 08 עטֿבכישעב ןע?לטיֿפַאֿק

 ,לטימסנבעל ןופ ןלייטרַאפ םייב ןכיורבסימ םוש ןייק ןרעוו ןעגנַאגַאב

 .ַא ,א גנודיילק

 -יטעט עקיזיר ַא טלקיװטנַא טָאה גנולײטּפָא-סטייהטנוזעג יד 6

 ןייק טקישעגּפָארַא טָאה סָאװ ,"זָאט, ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טייק

 -עלפ ןוא רעטסעװש-ןקנַארק ,םירױטקָאד ןופ בַאטש ןצנַאג ַא ןישנָאבז

 עסיורג ַא טלקיװטנַא גנולײטּפָא יד ,שארב ןייטשניבור ר"ד ןטימ סנירעג

 -ָאד רעד קנַאד ַא .םיטילּפ יד ןופ טנוזעג סָאד ןטיהוצּפָא ףיוא טייקיטעט

 לָאצ יד ןרענעלקרַאפ וצ ןעגנולעג זיא עגעלפ רעקיטלעפגרָאז רעקיז

 -.טשינ ,ערעװש יד ףיא טקוקעג טשינ ,ייז ןריפרעד ןוא ןטייקנַארק

 -ָאד יד ,דנַאטשוצ ןלַאמרָאנ רעקינייװ רעמ ַא וצ ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה

 -ייא ,עקנַארק 50 רַאפ לָאטיּפש ַא טלעטשעגקעװַא טָאה גנולײטּפָא עקיז

 -ַאק ןשיטסיטנעד ַא ,םײה-ןטנעצסעלַאװנַאקער ַא ,סעירָאטַאלובמַא עקינ

 .ַא .א טעניב

 סָאװ ,םיטילּפ יד זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג טָאה רוטנעדנעטניא יד (7

 ןרעוו טגרָאזַאב ןלָאז שעוו ןוא גנודיילק ןָא ןישנָאבז ןייק ןעמוקעג ןענעז

 גנואיצַאב רעכעלנייוועגרעסיוא רעד קנַאד ַא ,ןטסקיטיױנ עמַאס םעד טימ

 טלמַאזעג זיא ,טעטש ענעדישרַאפ ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד דצמ

 .ַא .א ךיש ,שעוו ,גנודיילק ןופ םוכס רעסיורג ַא דנַאל ןצנַאג ןיא ןרָאװעג

 -ַאב יד ןשיװצ ןרָאװעג טליײטרַאפ רוטנעדנעטניא רעד ךרוד זיא סָאװ

 ,עקיטפרעד

 "עג ןענעז סָאװ ,סעיצוטיטסניא עטסקיטכיוװ יד רוציקב ןענעז סָאד

 ַא ןיא -- ןעגנוגנידַאב עקיטסניג טשינ עמַאס יד ייב ןרָאװעג ןפַאש

 ,עיצוטיטסניא עשידיי םוש ןייק טריטסיזקע טשינ טָאה סע וװ ,טָאטש

 רַאפ ןסרוק וװ ,ןלַאקָאל עקידנכערּפשטנַא ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע ווו

 "ווו רעטַאװירּפ ַא ןיא לּפמעל:טפַאנ א ייב רָאפ ןעמוק ןכַארּפש

 ,עטלפייווצרַאפ ןשטנעמ יד ןשיוצ ןרָאװעג ןָאטעג זיא ץלַא סָאד .גנונ

 -מוא ױזַא ןענעז סָאװ ,ןגרָאמ ייז טרַאװרעד סע סָאװ ,טשינ ןסייוו סָאװ

 ַא ןיא ןעמייה עקיטציאדזיב ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ קידתונמחרב

 ,ןישנָאבז טסייה סָאװ ,קעה

 װרעפּפָא ןופ קנעדנָא ןַא ןביילברַאפ קיביײא ףיוא טעװ ןישנָאבז

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד דצמ ףליה רעכעלרעדירב ןופ ןוא טייקיל

 ,הינמרג ילוע יד רַאפ ןליוּפ





 .וירב



 -טפַאשלעזעג ַא ןופ רעמ בור יּפלע ןענעז ווירב םמולבלעגניר
 קָאד עכעלנעזרעפ ןייר יו ,רעטקַארַאכ ןכעלטּפַאשנסיוו-ךעל
 ווירב עקיזָאד יד טימ ךיז ןענעקַאב סָאד רַאפרעד .ןטנעמ
 רעגנוי רעזדנוא ןופ טינשּפָא ןַא ןגעוו דליב א ןעמוקאב וצ טניימ
 ,ץעטכישעג עשיגַארט גָאט וצ טנייה ןיוש זיא סָאװ ,הפוקת-רוטלוק

 ןגעוו םיטרּפ ליפ ױזַא טלייצרעד טרעוו ווירב עקיזָאד יד ןיא
 -ךעלטפַאשלעזעג יד ןרָאװעג טריפעג זיא סע עכלעוו ןיא ,םיאנת יד
 רעד רַאפ ןופ ןלוּפ ןיא טעברַא עכעלטּפַאשנסיװ ןוא עלערוטלוק

 ַא ללכב רָאנ ,רעקירָאטסיה ַא רָאנ טשינ זַא ,המחלמ רעטייווצ

 .ןענרעלּפָא ךס א ייז ןופ ךיז ןָאק רענעייל רעשידיי

 ףיוא 1941 ינוי ןט:14 םעד ןבירשעג ,לטרַאק עטצעל סָאד
 ןופ עטכישעג עשיאָארעה יד ןצַאז עצרוק ןיא טלייצרעד ,שיליױּפ

 -עג עשידי עטנלע ןוא עקנַארק רַאּפ ךיז ןגרָאז סמולבלעגניר

 | .עטנרעל

 (רעקוד םהרבא וצ ןוא דניקביר קחצי וצ יירד יד ץוח) ווירב יד

 -ענ עקינייא ףיוא ןרעלק תורעה עצרוק יד .רימ וצ ןבירשעג ןענעז

 טרימרָאפניא דימת טשינ זיא רענעייל רעד סָאװ םיטרּפ ןוא ןעמ

 .ייז ןגעוו

 -עג טיהעגּפָא זיא ווירב יד ןופ ליטס רעד ןוא עיפַארגַאטמרַא יד

 ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ךיוא זיא ווירב רעשיליוּפ רעד .ןרָאװ

 .שידיו

 יקצַאש בקעי



)1949( 
 !יקצַאש דניירפ רעטרעעג

 -ייב עטנַאסערעטניא --- גנוניימ ןיימ טיול --- ייווצ ייב גייל ךיא

 -עקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ןופ ןעגנוניימ יד וצ רָאלקלָאפ םוצ ןגָארט

 "וצ רעייז ייז ןענעז "סקנּפ; םעד רַאפ זַא ןכער ךיא .ןדיי יד ןגעוו גנור

 ױזַא זיא לַאירעטַאמ רעשיטסירָאלקלָאפ רעזדנוא זַא ,טרפב טסַאּפעג

 .(1םערָא

 רעד ןעוו ןרעפטנע ךיילג רימ ןייז ךעלדניירפ ױזַא ךייא טעב ךיא

 רעשיליוּפ רעד רעביא טציא טעברַא ךיא םורָאװ ןעניישרעד טעוװ רעמונ

 ךָאנ ךיז ךיא ןעק טייהנגעלעג רעד ייב ןוא ה"י ןט-אשנ1ז ןופ עסערּפ

 ןעמַאװצ טנַָאקעג ןטלָאװ עכלעוו ,ןלַאירעטַאמ עכעלנע ףיוא ןפערטנָא

 , .(2ןעניישרעד

 יונעג רעייז ריא טייז עיצקעס רעשירָאטסיה רעד ןופ ןטעברַא יד ןגעוו

 ןופ סעיּפָאק יאדוא ךייא טקיש ןילרעב רעדָא ענליוו ,טרימרָאפניא

 סרעּפיש ייב טציא ןעמ טלָאװ עשרַאװ ןיא ,ןטכירַאב עיונעג ערעזדנוא

 -יפ ןעוועג ןטלָאװ'ס ןעוו ,ןָאטּפױא טנָאקעג ךס ַא רעייז טעברַאטימ

 יװ רָאנ םיא ףרַאד ןעמ ,ןדָאב רעטוג ַא רעייז ןלױּפ זיא ללכב ,ןסנַאנ

 ,ןטעברַאַאב קירעהעג

 ,ןסורג עכעלדניירפ טימ

 םו לב לע גני ר .צע

 ךיא --- ?הידוהי, םויזַאנמיג ןיא םוקמ-אלממ רעייא ךיא ןיב בגא
 ,עטכישעג טרָאד ןרעל

 ,1990 ןיא טלעטשענּפָא ךיו טָאה לײטּפָא רענַאקירעמַא ןופ ס ק נ 8 רעד (
 .טקורדעג טשינ ןבילבעג ןיא טעברַא סמולבלעגניר זַא יוזַא

 -עג זיא ןדיי יד ןוא ה"י ןט18 ןופ עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןנעװ טעברַא ןייז (2
 דנַאב 1082 י ק ס װ ַא ד יש ז ק י נ ש ט ג ע ש ע י מ  ןיא טקורדעג ןעװ
 ףיוא טַארעּפער רעד) טנעמגַארּפ רעשידיי ַא .8177200 ןוא 8842 ,11 דנַאב 9 ,}
 -168) ,1980 ,ענליוו ,טכירַָאב-ַאװיי ןיא טקורדענּפָא ןעוװעג זיא (רָאפנעמַאזוצ ָאװיי םעד
 יב | ,ךוב םעד ןיא טקורדעגרעביא זיא ןוא 2
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 !דניירפ רעבושח רעייז

 -עגּפָא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,םינינע יד ןגעוו ךייא ביירש ךיא
 ַאמ .ר ע קי ר ַא ט ס י ה ר ע ג נוי ןינע .עשרַאװ ןיא טדער
 -ַאטס -- רעלהאמ ר"ד :ןענָאזרעּפ עדנגלָאפ ןופ ןיוש ךיא בָאה ןלַאירעט
 :(עװטזדוװעיָאװ ןייא ,םעדאר ה"ס ַא) ה"י ןטצענ1 ןיא ןדיי ןופ קיטסיט
 ןופ לטיּפַאק ַא) הפוקת רעשיסיירּפ רעד ןיא ןדיי יד --- רעבמָאצ .ל ר"
 ;ןדיי רעװעשרַאװ דנַאב ןטייווצ ןופ לטיּפַאק ַא רעניימ ;(טעברַא ןייז
 רעטשרע רעד ןיא עשרַאװ ןיא ןעיירעקורד עשיערבעה --- ןַאמשיפ .ל.גַאמ
 ןתעב קצָאלּפ ןיא ןדיי יד -- קנורט .ש .גאמ ,ה"י אזא ןופ טפלעה
 "וה יד .טשינ ןלעפ ןלַאירעטַאמ ןייק טרָאװ ןייא טימ (1.א .א ה"י אשז
 רעקיניײװ רעמ ןכַאמסיוא ןפרַאד תואצ

 ןדליג 0 טַאמרָאפ-ךוב קורד ןגיוב-קורד 0

 6 1500 - ףוטקערָאק

 : 200 רוציק רעשיליוּפ ,ןעגנוצעזרעביא

 6 150 תואצוה עוויטַארטסינימדַא

 *" 0 טייז ַא ןופ 7.50 ַא רַארָאנָאה

 ןדליג 0

 לעװ ,רעפטנע ןוויטיזָאּפ ַא ךייא ןופ ןעמוקַאב ןלעוו רימ יו םעדכָאנ

 ןגנוי; םעד ןופ טעברַא-ריזינַאגרָא רעד וצ ןעמענ ךיז ןרעלהאמ טימ ךיא

 ."רעקירָאטסיה

 רע ט ע ? ב יא טקורדעג ןעװעג ןענעז ןלַאירעטַאמ עקיזָאד יד ןופ לײט ַא (1

 ר ע ג נו י ןופ גנוצעזרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאװ 2 ןוא 1 ע ט כי ש עג ר ַא פ

 טשינ זיא םעדָאר ןגעװ טעברַא עשיטסיטַאטס סרעלהאמ ..ר ע ק י ר ַא ט ס י ה

 ןא ר ע ק י ר ַא ט ס י ה ר ע ג נ ו י  דנַאב ןטיײװצ ןיא ..טקורדענ זעוװעג

 ןעיירעקורד עשיערבעה ןנעװ טעברַא סנַאמשיּפ .ןילבול ןגעװ טעברַא ןַא ענייז ןַארַאפ

 ןעמולבלעגניר ןופ טריטיצ טרעװ יז .טקורדעג ןעװעג טשינ לָאמ ןייק זיא עשרַאװ ןיא

 ה"י ןֵטָנ8ָ ןופ ןליוּפ ןיא ןעיירעקורד עשידיי ןגעװ טעברָא ןייז ןיא
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 זייא ז .(2 עיפַַא ר גָא נָא מ ר ע װ ע ׁש ר ַא װ ןינע
 םוצ טיירג ןיוש זיא לייט רעטשרע רעד .טיירגעגוצ ןצנַאג ןיא טעמכ ןיוש
 לײט ַא ןעמוקַאב --- טדערעגּפָא ןבָאה רימ יװ --- לָאז ךיא ןעוו .קורד

 ייװצ זיב שדוח ַא ןופ ךשמ ןיא ךיא טלָאװ טנעמַאנָאבַארָאפ סלַא טלעג
 ,לייט ןטשרע םעד קיטרַאפ טַאהעג

 ןטייווצ ןופ לטפניפ ַא ןטעברַאַאב וצ ןבילבעג ךָאנ זיא רימ יו ױזַא

 ןטערטוצ לייט רעטייווצ רעד ןעניישרעד טעוו'ס יו ךיילג ךיא ןעק דנַאב

 | ,דנַאב ןטייווצ םעד ןצעז םוצ

 ןעק עבַאגסױא רעװעשרַאװ יד ןריפרעד וצ ןבעגנייא רימ ךיז טעוװ

 ןופ סעיפַארגָאנָאמ עקידרעטייוו יד ןריזינַאגרָא וצ ןטערטוצ ךיילג ןעמ

 ,טעטש ערעדנַא

 ןופ סעיפַארגָאטָאפ יד ןגעוו ןבעגעגרעביא ךיא בָאה (2ןקישטייז

 טרָאפ ןוא עטיל ןיא ןעוועג טציא זיא רע .ןטײקכעלמיטרעטלַא עשידיי

 ןיא םיא ןבעגרעביא סָאװ .גנולמַאז עקיזיר ַא ןיוש טָאה רע .רעטייוו

 | ?ןעמָאנ רעייא

 -עג ךיז טָאה ס ער גנ ָא ק רע שיר ָא ט ס יה  ןינע רעד

 טימ ךיז ןפָאה ןוא סעמעט יד ןבעגעגנָא ןבָאה עלַא רימ .טרָא ןופ טריר

 ןגעוו ענליוו ןייק ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא ,1923 טסוגיוא ןיא ןעז וצ ךייא

 -לעזעג עשירָאטסיה ערעדנוזַאב יד ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ רעטסנרע ןַא

 -שידיי ַא סלַא עיצַאטנעזערּפער ערעדנוזַאב ַא ןבָאה ןלָאז רימ זַא ,ןטפַאש

 עצנַאג יד טרעו טשינ זיא טשינ זַא -- םעד ןגעו ךיוא טביירש .דנַאל

 ,סערגנָאק ןיא גנוקילײטַאב

 רעייא תעב ןזיװעגסױרַא רימ טָאה ריא עכלעוו ,טייקכעלדניירפ יד

 ַא ןגעו ךיוא ןטעב וצ ךייא טייקטסיירד וצ רימ טיג ,עשרַאװ ןיא ןייז

 וצ גָאזצ ַא "טפנוקוצ רעד ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא .ןינע ןכעלנעזרעּפ

 יב ריא טנעק רשפא .({רעוועקטיבז לאומש ןגעװ טעברַא ןיימ ןקורד

 .עש רַאװ זי א ןוד ײ ןופ עט כי שע ג ןײז (
 םיצַאנ יד ןופ טעדרַאמרעד ,רעקירָאטסיה-טסנוק רעשידיי ַא ,קישטייז ןועמש (2

 .1944 ןיא
 ןיא) 111 דנָאב ,םילשורי ,1 | י צ ןיא טקורדעג :עװעג זיא טעברַא יד 4

 | ,(ןרעמוג ייווְצ
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 טעברַא ןיימ ןקישוצ ייז ךיא לָאז .רעכיג סָאװ ןעשעג לָאז סָאד ןלעוּפ יז

 ?דנַאטשפױאיָאקשיצשַאק םעד ןיא ןדיי יד ןופ גנוקילײטַאב רעד ןגעוו

 יעטיל רעקיטלָאמעד רעד ןיא ןזײװַאב עקינייא ןענופעג ךיא בָאה בגא

 עכעלרעדיוש עקינייא ךיוא ,טריטסיזקע ָאי טָאה קלוּפ רעד זַא ,רוטַאר

 -סיוא ןגעוו ,הטיחש רעגארּפ רעד תעב םיונע עשידיי יד ןגעוו רעדליב

 ,המודכו ןטמַאַאב ןשיסיירּפ ַא ךרוד רעדניק 25 ןפיוק

 -עגטימ ךיוא םיא ךיא בָאה עקירעמַא ןייק ןרָאפעג זיא לבברז ןעוו

 "עג םיא טימ זיא סָאװ ,רעגעירק ןָאטנַא ןַאהָאי ןגעוו לקיטרַא ןַא ןבעג

 ךיוא רימ זיא ןעמונעגנָא ץעגרע םיא טָאה ןעמ יִצ .טשינ ךיא סייוו ןעש

 ,טסוװַאב טשינ

 -ביב סעּפע טריטָאנרַאפ ךייא ייב ןענעז רשפא ןטעב ךייא ךיא ןעק

 ה"י ןט-אטד11 ףוס ןזיב ןדיי רעװעשרַאװ ןגעוו תועידי עשיפַארגָאיל

 -טימ-עיצקַאדער יד טימ ךערּפשעג ַא ןיא ךעלגעמ ךייא זיא רשפא

 -רַאפ (1 :ןעלקיטרַא עדנגלָאפ ןגעוו ייז טימ ןדײרּפָא *גָאט; ןופ רעדילג

 טָאה סָאװ (2 :קירוצ רָאי 150 טימ ןדיי עשיליוּפ ןופ טייקשירעכערג

 י"קע טָאה יצ (3 ;ןדיי עשיליוּפ ןגעוו ןבירשעג ןוא טכַארטעג לָאמָא ןעמ

 (5ֿ?שטיװעלעסָאי קערעב ןופ קלוּפ רעד טריטסיז

 -נעטש ַא רימ רַאפ ןפַאש וצ ןייז ךעלגעמ לָאמַא ךייא טעוװ רשפא

 הסנרּפ ןיימ ?לַאנרושז"ןכָאװ רעדָא -שדוח ַא סעּפע ןיא טעברַאטימ עקיד

 טרענעלקרַאפ דנטיײדַאב ןעירעפ יד רַאפ טימ ךיילגרַאפ ןיא ךיז טָאה

 .עבלעז יד ןבילבעג ןענעז תואצוה יד ןוא

 ןייק .סקנּפ רעקצָאלּפ םעד ןגעוו ןבירשעג ךיא בָאה קצָאלּפ ןייק

 ,ןטלַאהרעד טשינ עלייוורעד רעפטנע

 טנייה יז ןעק ןעמ ?"?אידעּפָאלקיצנע איאקסיערוועי, יד ריא טָאה

 ,ןדליג 200 - 150 רַאפ עשרַאװ ןיא ןעמוקַאב

 טָאה םולבלעגניר .ןרָאװעג טשינ טשינרַאג יא ןעננואימַאב עקיזָאד יד ןופ (2

 .ג א ט ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע טקורדעג רעבַא

 .םט פ נו ק | צ י ד לַאנרושז ןטימ טאהעג םולבלעגניר טָאה לזמ רעקיניײװ

 ןיא ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ ענייז רַאפ ץַאלּפ ןעניפעג וצ רעװש ראג ןעװעג זיא סע

 .ןלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ ערעדנָא
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 -רירַאב יד ןגעוו רעכיג סָאװ רימ ןרעפטנע וצ רעייז ךייא טעב ךיא
 .ןגָארפ עט

 רעייא ,סורג ןוא ץרא-ךרד סיורג טימ

 (ןבירשעגרעטנוא)

 םול בלע גגניר .ע

 ,םיריוטקָאד עשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא יד ייב ךייא גייל ךיא
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 1982 ,רעבמעװַאנ ןט0:28 םעד  ,עשרַאװ |

 !דניירפ עטרעעג רעייז

 ןעוועג ןטכענ בגא ןוא (ןלפייטנאמ ר"ד ייב ןעוועג טנייה ןיב ךיא

 לפייטנאמ (2,ןַאמסלדנַאה ןופ טכירַאב ךעלטנגייא -- טַארעּפער ַא ףיוא

 ןיוש ןיב ךיא זַא ױזַא ,סערגנָאק רעקירָאטסיה םעד ןגעוװ (2דלָאנרַא ןוא

  .סערגנָאק-רעקירָאטסיה ןופ םינינע יד ןיא החמומ רעצנַאג ַא

 יאמלה ,תונעט עסיורג טַאהעג לפייטנאמ ר"ד טָאה לכ-םדוק ָאזלַא

 ףרַאד ןעמ .טכערעג זיא רע זַא ,ןיימ ךיא .טשינ םיא טרעפטנע ןעמ

 ,ןרעפטנע וצ סָאװ טשינ טָאה ןעמ ןעוו וליפא ןרעפטנע ווירב ןדעי ףיוא

 -שרּפ עלַא ןופ סעמעט יד (1 :זדנוא ןופ טגנַאלרַאפ לפייטנאמ ר"ד

 יד (3 רע ןטלַאהעג ןלעװ ייז רעכלעוו ןיא ךַארּפש יד (2 ,ןטנעגעל

 רעד ןיא ה"ד ,ךַארּפש רעלעניגירָא רעד ןיא ןטַארעּפער יד ןופ ןלוטיט

 ןיא ךיוא ךעלגעמ יוװ (4 ,ןרעוו ןטלַאהעג ןלעװ ייז רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש

 (5 ןרעו ןטלַאהעג טנָאקעג ןטלָאװ ןטַארעּפער יד עיצקעס ַא רַאפ סָאװ

 | ןטנערעפער יד ןופ ןסערדַא ע ט ַא װ י ר ּפ יד

 ןופ עטכישעג עיצקעס ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא טסוװַאב ךייא זיא יצ

 -ייר ןמלז ַא רימ ןגָאז ,לָאז סָאװרַאפ ,(עיצקעס עט-11) רוטַארעטיל רעד

 .עשרַאװ ןיא עטכישעג ןופ רָאסעּפָארּפ טציא -- לפיוטנַאמ שועדַאט (

 ןבָאה 1944 רָאי ןיא .רעקירָאטסיה (1945 -- 1982) ןַאמסלדנַאה ילעצרַאמ (2

 -עג .ָאּפַאטסעג רעמָאדאר ןופ טנעה ןיא ןבעגעגסיוא ןטסילַאנַאיצַאנ עשיליֹוּפ םיא

 .1948 ץרעמ ןט-20 םעד ,ןעזואהדרַאנ רעגַאל םעד ןיא ןברָאטש

 .עשרַאװ ןיא עטכישעג ןופ רָאסעפַארּפ טציא ,רלָאנרַא װַאלסינַאטס (3
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 וליפא ןוא ,עקירעמַא ןופ רעגינ ַא רעדָא ריא ןיא ןעמענ לײטנָא טשַינ ןיז

 יֹוזַא .ןלױּפ ןיא ןייז טלָאמעד ןיוש טעװ רע זַא ,ןכער ךיא .ךיירנייוו ר"ד

 סָאד ,(עיגָאלָאכיסּפ) 9 עיצקעס .רעד ףיוא ןָאסרואינש 'פָארּפ ךיוא ןעק

 ,דנַא"א רערהעל .ל ,קאבָאר ו"ד עבלעז

 -עפער ןרעװ ןטלַאהעג ךָאד ןענעק עיצקעס רעשימָאנָאקע רעד ןיא |
 -ַאפ זיא'ס זַא ,טכוד רימ ןוא ןדיי ייב ןעגנוגעװַאב עלַאיצַאס ןגעוו ןטַאר

 טשינ רימ ןבָאה סָאװרַאפ ,ןעגנוגעװַאב עלַאיצָאס רַאפ עיצקעס ַא ןַאר

 .טַארעּפער ןייא ןייק ןבעגעגנָא
 "ער ןיק (4 ס ר ע ב ל ע ג ר ? ד ןָא טשינ ןעמ טיג סָאװרַאפ

 "ינשיוו לחר לָאז סָאװרַאפ ,טסנוק רַאפ עיצקעס ַא ָאד זיא'ס ?טַארעּפ

 ?ריא ןיא ךיז ןקילײטַאב טשינ רעצ

 עקירעמַא ןייק ןריפַארגעלעט ךיילג ריא טפרַאד גנוניימ ןיימ טיול

 עכלעוו ,ןענָאזרעּפ יד טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז לָאז רע ןיקצַאש ר"ד וצ

 יד ןופ ןעמענ יד ןבעגנָא ריא טנעק סנקירעביא ,טנכיײצעגנָא בָאה ךיא

 ןוא ןקילײטַאב ךיז ןלעוו ייז עכלעוו ןיא ,סעיצקעס יד ןיא ןטנעגעלערּפ

 ןקישוצ ןופ ןימרעט רעקיטליגדנע רעד םגה .סעמעט יד ןקישוצ רעטעּפש

 רעבָא ךיא בָאה ,ר ע ב מ ע צ ע ד ר ע ט - 1 רעד זיא סעמעט יד

 -עּפש ךיוא זַא ,טליפעגסױרַא לפייטנאמ ר"ד טימ ךערּפשעג ןגנַאל ןופ

 ןטַארעפער עטקיטעּפשרַאפ ןופ סעמעט ןקישוצ ןענעק ןעמ טעװ רעט

 -עפער ףיוא זַא ,טרעלקרעד שוריפב רימ טָאה רע .עקירעמַא ןופ טרפב

 -נייא ןופ ןימרעט רעד .רעטעּפש לסיבַא ךיז רע טכיר עקירעמַא ןופ ןטַאר

 .ר ַאונ ַאי ן| ט - 1 םעד טשרע טסילפרַאפ 9 4 יד ןלָאצ

 -} ט ש ס יו א לקיטש ַא ןגעוו טכַארטרַאפ ךיז ןעמ טלָאװ רשפא

 לכ ףוס .סערגנָאק ןטימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ַא װ ײי ןו פ ג נול

 ךָאד טייטשרַאפ ריא ןוא תואצוה עסיורג וצ ןייק טשינ סָאד ןענעז ףוס

 600 ןופ םלוע ןַא ןעוו ,ןבָאה ןעק סָאד גנוטײדַאב עסיורג ַא רַאפ סָאװ

 ןגעוו ןסיוורעד ךיז טעװ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ עטנרעלעג 1,000 זיב

 ןגעוו רושָארב רעטיירב רעיינ ַא ןגעוו טכַארטעג סעּפע ןעמ טָאה .ָאװיי

 ןופ גנוט ַא ר ַא ב ר ַָא פ ןימ ַא ןכַאמ ןיז ַא טָאה רשפא .ָאװיי

 ןקַאילָאּפ יד ןכַאמ ללכב .ןליוּפ ןיא ר ע קיר ָא ט סיה ע שיד ײ

 . ,םילשורי ןיא טניוװ ,רעקירָאטסיה ַא ,רעבלענ .נ (4
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 ָאּפמיא ןײגכרודַא לָאז סערגנָאק רעד זַא ,ןעגנוטיירגוצ עסיורג רעייז

 עשילױּפ יד טימ ךוב רעדנוזַאב ַא סױרַא ךיוא ןביג ןקַאילָאּפ יד .טנַאז

 .ןָאטכָאנ ייז ןלָאז רימ זַא ,רשוי ַא זיא רשפא ,סערגנָאק ןרַאפ ןטַארעפער

 ןדלָאמעג ןוש ןענעז'ס .ןליױּפ ןופ רעניארקוא ןייז ךיוא ןלעוװ'ס

 .רערעמ ןייז טעוו'ס זַא ,ךעלגעמ ,ןטַארעפער 3

 גנולעטשסיוא עשיפַארגָאעג-שירָאטסיה עסיורג ַא ןכַאמ ןקַאילָאּפ יד

 -וקרָאפ טעװ סערגנָאק רעד לייוו ,אקווד זַא ,טלַאה ךיא .סערגנָאק ןתעכ

 םוצ ןעמוק ןלָאז'ס זַא ,ןעגנערטשנָא ךיז רימ ןפרַאד עשרַאװ ןיא ןעמ

 ןטיבעג-רוטלוק ענעדיישרַאפ יד ףיוא ןעגנוטסייל ערעזדנוא קורדסיוא

 ןייז סע טעװ סערגנָאק רעד ןעמוקרָאפ טעוו'ס תעב ןגייווש רימ ןלעװ

 -לוק רעשידיי רעד רַאפ אליממ ןוא ָאװיי ןרַאפ שינעגײצ:טײקמערָא ןַא

 קרַאטש טקניה סערגנָאק ןפיוא לײטנָא רעזדנוא זופ עדנַאגַאּפָארּפ יד .'ווט

 ."ועטנוא

 רשפא .ןיצידעמ ןופ עטכישעג רעד רַאפ עיצקעס ַא ָאד זיא'ס ,ףוסל

 עטכישעג רעד ןגעוו טַארעפער ַא טרָאד ןטלַאהעג (5רעקעב ,ר ר"ד טלָאװ

 דיי ייב ןיצידעמ ןופ

 ץרא-ךרד סיורג טימ

 ם ו לב לע גני ר .עצ

 1צ

 (1952 ףוס)

 !דניירפ רעבושח 'ועייז

 רעבָא ווירב ןיימ ףיוא טרעפטנעעג טשינ ךָאנ וליפַא רימ טָאה ריא

 ביירש םינינע עכעלטע ןגעוו ןבײרשכרודַא ךייא טימ ךיז זומ ךיא יװױזַא

 ,לָאמַא ךָאנ ךייא וצ ךיא

 -ירָאטסיה םעד ןיא גנוקילײטַאב רעזדנוא ןופ עגַארפ יד לכ-םדוק

 זיא טדערעג געט יד בָאה ךיא ןכלעוו טימ ןַאמסלעדנַאה .סערגנָאק"רעק

 ןטָארטרַאפ ןייז ןלָאז רעקלעפ רָאנ רעדנעל טשינ זַא םעד ןגעק סיואכהוד

 "ןורענ ןגעװ ךס ַא ןבירשענ .עשרַאװ ןיא רעטַאיכיסּפ רעטנַאקַאב ַא ןעװעג (5

 .סיצַאנ יד ןופ טכַארבעגמוא .ןדיי ייב ןטײקנַארק



 םו5ב5עגניר ?אונטמע 216

 ןסיירפיוא םוצ ןעגנערב גנוניימ ןייז טול טעוװ סָאד .סערגנָאק ןפיוא

 םוצ ןעייג רימ יו ױזַא ךיז טגערפ .ןטעיוװָאס יד ךרוד סערגנָאק םעד

 לח טשינ זדנוא ףיוא טעװ יצ עיצַאגעלעד רעשיליוּפ רעד ךרוד סערגנָאק

 טפרַאד ריא ,גאלשרָאפ םעד ןגעק ןעמיטש ןגעוו סולשַאב רעייז ןייז

 ,קיטכיוו רעייז זיא סָאד לייוו ,ןרעלקפיוא ךַאז יד רעבירעד

 טשינ טייז ריא סָאװרַאפ טרעדנווועג קרַאטש ךיז טָאה ןַאמסלעדנַאה

 ,ןָאזרעּפ רעייא טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה רע .םיא ייב ןעוועג

 ךיא ?טביירש ריא סָאװ רעביא ,טבעל ריא ױזַא יװ ,טכַאמ ריא סָאװ

 -רַאפ םיא ןוא טרימרָאפניא ץלַא ןגעוו יונעג ךיז טייטשרַאפ םיא בָאה

 -יוא ךעלטנגייא) 1922 ילוי ןיא ןלױּפ ןיא ןייז טעװ ריא זַא ,טלייצ

 ,(טַאירַאטערקעס םעד ןופ טַאקינומָאק רעיינ רעד טעטיול ױזַא לייוו ,טסוג

 -ַאב געט יד ךיז בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,(ןיקציצשָאמ 'פָארּפ ךיוא

 ןגעו טַארעפער ןימ ַא ָאידַאר ןכרוד ןטלַאהעג טָאה רע -- בגַא) טנעק

 םיא -ךױא ,טכַאמ ריא סָאװ טגערפעגכָאנ קרַאטש ךיז טָאה ,(ךוב ןיימ

 .ןטעברַא ערעייא ןגעוו טרימרָאפניא יונעג ךיא בָאה

 "וצ ךייא ייז ןלעו רשפא ,ךוב ןיימ ןגעו סעיזנעצער וצ קיש ךיא

 רעװעשרַאװ רעד ךרוד ןטנענָאבַא ןריברעוו םייב עקירעמַא ןיא ןעמוק ץונ

 -ַאער ַא ןטנענָאבַא 200 ןגעוו ןַאלּפ רעצנַאג רעד זיא יצ ,טפַאשנַאמסדנַאל

 טשינ ןוא ּפָאק ןייק ןעיירדרַאפ טשינ םעד טימ ךיז רימ ןלָאז רעדָא רעל

 טלָאז ריא זַא ןעוועג קיטכיוו רעייז טלָאוװ'ס .סעיזוליא ןייק ךיז ןכַאמ

 רימ ןלָאז ?"רעקירָאטסיה ןגנויא ןטימ זיא סָאװ .ןרעלקפיוא ןינע םעד

 -יירגוצ ענעביוהעגנָא ןיוש יד ןלעטשּפָא רשפא רעדָא תונכה יד ןכַאמ

 ,גנורעלקפיוא ןַא טגנַאלרַאפ עגַארפ יד ךיוא ?ןעגנוט

 עגָארפ יד טקורעגסױרַא ןרעפס עשיניצידעמ עגיה יד ןיא בָאה ךיא

 םעד .ןדיי ייב ןיִצידעמ ןופ עטכישעג רעד רעביא ןעגנושרָאפ עטיירב ןופ

 ןטסטנעָאנ םעד ןיא ןעניפעג ריא טעװ טעברַא רעצנַאג רעד ןופ ןַאלּפ

 "זָאט; ןופ רעטייל םעד ,(2ןענַאמלוװ רייד ."ןיצידעמ עלַאיצָאס , רעמונ

 טי

 .רעקירָאטסיה רעשיליוּפ רעטסוװַאב ַא ,יקציצשַאמ קירנעה (1
 סע טָאה ןעמ יװ ,ז א סט רעדַא ע ז ַא ןופ רעוט ,ןַאמלוװ ַאעל ר"ד (2

 וװ ,} יצ יד ע ס ר ע ל ַא י צ ַא ס ןופ רָאטקַאדער ןוא ,ןליוּפ ןיא ןפורעג

 ,ןטעברא ךס ַָא טקורדעג טָאה םולבלעגניר
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 ךיא ןכלעוו ,טַארעפער ַא ףיוא .ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש ןַאלּפ רעד זיא

 -סױרַא ךיא בָאה ,רעוט-*זָאט, יד רַאפ ןטלַאהעג עגַארפ רעד ןגעוו בָאה

 טקורעגסױרַא ייברעד ןוא עיפַארגָאילביב ןופ עגַארפ יד ךיוא טקורעג

 רעייז ךייא לעװ ךיא ,טיבעג םעד ףיוא ןַאמכַאפ םעד סלַא ןעמָאנ 'ועייא

 "ָארּפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,גנוניימ רעייא םעד ןגעוו ןגָאזסױרַא ןטענ

 ןיא) םיריוטקָאד עשידיי ןופ דנַאברַאפ ןכעלטלעװלַא ןַא ןפַאש וצ טקעי

 רעד ןופ םיריױטקָאד עשידיי יד ןופ גנוטַארַאב יד ןעמוקרָאפ לָאז לירּפַא

 ןיימ טעװ (ןרעוו טכַארטַאב טקעיָארּפ רעד טעװ טרָאד ןוא טלעוו רעצנַאנ

 "רַאפ רעד עכלעוו ,ןטעברַא יד ןופ ענייא סלַא ןרעוו ןעמונעג טקעיארּפ

 -שרָאפ ןופ ןַאלּפ ןיימ ךיוא טעװ ןַאמלוװ ר"ד .ןָאט ןפרַאד טעװ דנַאב

 (ןָאט סָאד לעװ ןײלַא ךיא רעדָא) ןרירעפער טיבעג םעד ףיוא טעברַא

 יד ךייא טריסערעטניא .רָאפנעמַאזוצ-םיריוטקָאד ןשילױּפלַא םעד ףיוא

 רענַאקירעמַא יד ייב ךיוא ןעועג יאדכ טשינ טלָאװ ?עגַארפ עקיזָאד

 ?עגַארפ רעד וצ סערעטניא ןַא ןפורוצסױרַא םיריוטקָאד עשידיי

 "טפנוקוצ , ןיא ךיז טרעה סָאװ :השקב עטַאוירּפ ַא ףוס םוצ טציא

 טשינ טרָאד ריא טנעק ?ןקורד םיא ייז ןלעװ ןעוו ?לקיטרַא ןיימ טימ

 -עג --- ןגילּפָא רָאי בלַאה ַא יו רעמ ךָאנ ךעלדנע לָאז סָאד זַא ,ןקריוו

 | | .ןעש

 "גָאט; ןרַאפ לקיטרַא ןַא ייב גייל ךיא .השקב עטייווצ ַא טציא

 עמעט יד זַא ןכער ךיא .ןרידנעמָאקער וצ טרָאד םיא השקב רעד טימ

 .ןכערּפשטנַא ייז טעװ ןוא עטנַאסערעטניא גונעג ַא זיא

 ,רעייא ,סורג ןוא קנַאד ןקיצרַאה טימ

 ם ול ב לע גני ר .ע

 (1984 רַאונַאי ןט728)

 {דניירפ רעבושח רעייז

 -גווו ןבעגעגסױרַא בגא ןזיא סָאװ (ןַאזָאניּפש ןגעוו ךובלמַאז רעייא

 "ךַאפ .ןעמוקַאב געט יד ווירב רעייא ךיוא .ןעמוקַאב קנַאד טימ ןיישרעד

8 

 1982 קרַאיװינ ןיא ןענישרעד (41
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 עכלעוו ,רענעלּפ עלַא יד ןופ סָאװ טכעלש רעייז זיא סע זַא ,ךיז טייטש

 ,םעדיוב ַא טזָאלעגסױא ךיז טָאה עשרַאװ ןיא טדערעגמורַא ןבָאה רימ

 עכלעוו ,גנושיוטנַא עטצעל יד טשינ ןוא עטשרע יד טשינ זיא סָאד רעבָא

 ,ןבעלוצרעביא סיוא טמוק רימ

 -ע ש ר ַא װ רעד ןגעוו ,ןבירשעג טשינ ריא טָאה ןינע ןייא ןגעוו

 ,לעוטקַא טשינ ןינע רעד ךױא זיא .עי פ ַא ר ג ָא נ ָא מ ר ע װ
 -עגסיוא זיא ?ןינע םעד ןגעװ ןכַאמ סעּפע ךָאד ךיז טזָאל רשפא רעדָא
 ןגעו טָאה ריא !רַאלָאד 2 וצ ןטנענָאבַא 200 - 100 ןפַאש וצ ןסָאלש
 ןעק רעדָא טליּפשרַאפ ןינע רעד ךיוא ָאזלַא זיא --- ןבירשעג טשינ םעד
 ה"ד ,זדנוא רַאפ ?ןכיירגרעד וצ ךָאד סעּפע ןעגנונעּפָאה ןבָאה ךָאנ ןעמ
 .עיצַאטנעירָא בילוצ ןסיוו וצ סָאד קיטכיוו זיא ןרעלהאמ ןוא רימ רַאפ
 טרעלקעגפיוא טלָאװ ריא ןעוו ןעוועג רַאבקנַאד רעייז ךייא ןטלָאװ רימ

 | ,רעכיג סָאװ ןינע םעד
 טעז רָאפנעמַאזוצ רעקירָאטסיה ןיא גנוקילײטַאב רעד ךייש סָאװ

 לעיציפָא ןיוש זיא ןימרעט רעד תמחמ ןקידיילרעד וצ ןינע םעד ףכית
 ןעמ טעװ עקירעמַא רַאפ זַא רָאלק רעבָא זיא סע .(רַאונַאי 1) ןסָאלשעג
 יד טקיטעטשַאב ןעמ טָאה טייל ערעזדנוא ןופ .םַאנסיוא ןַא ןכַאמ ןזומ
 ןוא סוקצורב ,רעלהאמ ,רעװָאקירעשט ,רעּפיש ,ווָאנבוד ןופ ןטַארעּפער

 .רעצינשיוו יורפ
 -עּפס ַא ,גנולעטשסױאיָאװיי ַא ןגעוו ןטקעיָארּפ ענייש עלַא יד ןופ

 לייוו ,ןגָאזּפָא ןזומ ךיז ןעמ טעװ ןטַאגעלעד יד רַאפ עבַאגסױא רעלעיצ
 ךיוא עז ןוא טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז לָאז רעצעמע זַא טשינ עז ךיא
 .ךַאז רעד רַאפ ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ יד טשינ

 ןגעו רעטרעװ ענעפָא ערעייא רַאפ רַאבקנַאד רעייז ךייא ןיב ךיא
 טגנַאלרַאפ ךַאז יד .(2"ןלױוּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעניא ןדיי עבַאגסױא רעד
 ןבָאה עבַאגסױא רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד .גנורעלקפיוא ןַא רעבָא
 לטעצ ןצנַאג ַא טלעטשעגניײרַא טגָאזעג רעסעב רעדָא ןגױצעגנײרַא
 לעזיימ .נ ,ןַאמרעטיג ,יקסנושַאי ,ךיירנייוו ,יקסנישטשעל .י יו ןשטנעמ
 טוהט לא רוי רתפוומעומ

 "יקירוצ ןייז ןגעװו טָאה םולבלענניר .ׁשיִליוּפ ףיוא עכבַאנפיוא עויטקעלַאק ַא (2

 יד ןיא ווירְב ַא טקודדענּפָא עבַאגסיוא רעד ןופ טּפַאשרעטעברַאטימ ןופ ךיז ןעיצ

 .(1988) 486 רעמנ ,ר ע ט על ב עש ירא ר ע טי
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 ,טרימרָאפניא ייז ןבָאה קיטייצכיילג ,םענייק ייב קידנגערפ טשינ דנַא"א

 ןגעװ ה"ד ,ע װ יט ַא מ ר ַא פ נג י א ןַא ןייז טעװ עבַאגסיוא יד זַא

 שטנעמ ָאוויי ַא --- ָאוװיי ןגעוו ,שטנעמ ָאשיצ ַא ןביירש טעװ ןלוש ָאשיצ

 ןיא עידעּפָאלקיצנע עניילק ןימ ַא ןייז טלָאזעג ָאזלַא טָאה סָאד ,וו"זַאא
 טעברַאטימ יד ןגָאװצּפָא וויטָאמ ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .שיליוּפ

 ךיוא ןבָאה עטנכערעגסיוא עלַא יד זַא ,טרפב עבַאגסיױא ןימ ַאזַא ןיא

 ןרימרָאפניא ןלעװ רימ זַא ,רעסעב זיא סע זַא ,ןטלַאהעג ךיא יװ ױזַא

 ער עז ד נו א ןגעװ ןדייר ערעדנַא ןזָאל רעדייא םינינע עלַא יד ןגעוו

 טקישעגנײרַא ךיא בָאה טקנוּפדנַאטש םעד ןופ קידנעײגסױרַא .םינינע

 ןעוו טסוװרעד ךיז ךיא בָאה לקיטרַא סנָאהט ןגעוו ,לקיטרַא םעד טרָאד

 בילוצ רעצ ןוא גנוגערפיוא ןיימ .טקורדעג ןעוועג ןיוש זיא רעמונ רעד

 טייהניימעג ַא טושּפ זיא סָאד לייוו ,ןלָאמּפָא טשינ ךייא ךיא ןעק םעד

 טימ .טגָאזעג ןרעּפיש סָאד בָאה ךיא .קַאז ַא ןיא ןשטנעמ ןרַאנוצניײרַא

 ךיוא ךיא לעװ סָאד ,תוכייש ןייק טשינ רעמ ךיא בָאה עבַאגסױא רעד
 | ,"רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןיא ןדלעמ

 ,טכערעג טשינ טייז ריא זַא ,ךיא טלַאה לקיטרַא םעד ךייש סָאװ
 סָאד ,קיטעגָאלָאּפַא ןביירש וצ העדב טַאהעג טשינ ךיא בָאה סלַאפנדעי
 -ָאקשישטשָאק ןיא ןדיי יד ןגעוו ,טייוו ןוא דמערפ שינַאגרָא רימ זיא
 םישדח עכעלטע בָאה ךיא יװ םעד ךָאנ ,טציא ךיא בָאה דנַאטשפיוא
 -ץייז לײטנָא רעד :גנוניימ ערעדנַא ןַא ,ןוויכרַא יד ןיא טרעטשינעגכרודַא
 -מורַא טָאה דנַאל ןיא גנוריטורקער יד .רעקידנטײדַאב ַא ןעוועג זיא רער
 -עג בָאה ךיא יװ שרעדנַא רָאג טרָאװ ןייא טימ .ןדיי יד ךיוא ןעמונעג
 .ןעזעג ךייא טימ ךיז בָאה ךיא תעב ןעירעפ יד רַאפ טכַארט

 -ָאנָאקע ןייק טשינ טָאה רע סָאװ ,ןורסח ןייא טָאה לקיטרַא רעד
 רימ טָאה רעּפיש ר"ד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד .טנורגרעטניה ןשימ
 -רַא ענייז ןיא רע טרירַאב סָאד תמחמ רעטרע עלַא יד ןכָארטשעג טושּפ
 טקינייארַאפ טלָאװ ןעמ ןעוו .עטכישעג רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו ןעלקיט
 בָאה סלַאפנדעי .ןעזעגסיוא שרעדנַא לקיטרַא רעד טלָאװ ןעלקיטרַא עדייב
 ךיא רעכבלעוו ןיא עבַאגסױא רעד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ טשינ ּפיצנירּפ ַא ךיא
 -רעמַאב ערעייא .טכַארט ךיא סָאװ סָאד ןביירש רָאנ ,ןעלקיטרַא קורד
 יד ןיא רימ טריטקיד סָאד תמחמ קיטכיוװ רעייז רימ רַאפ ןענעז ןעגנוק
 -רַא ענעגייא יד וצ ןעיצַאב וצ ךיז שיטירק רעמ ןטעברַא עקידרעטייוו
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 רעכלעוו ףיוא ,עּפורג ַא ןפַאשעג זדנוא ייב ךיז טָאה סנקירעביא ,ןטעב

 ןרעװ ,ןעניישרעד ןפרַאד סָאװ ןוא סױרַא ןביג רימ סָאװ ,ןטעברַא עלַא

 ,טריקיטירק ןוא טנעיילעג

 -תונמחרבמוא עניימ וצ טײקרַאבקנַאד עסיורג ַא ךיא ליפ טנייה זיב

 ןטשרע םעד רימ טָאה רעכלעוו ,רעּפיש ר"ד לשמל יװ רעקיטירק עקיד

 ךיא זַא ,ןסירעגרעטנורַא ױזַא "ןדיי רעװעשרַאװ; עניימ ןופ לקיטרַא

 טײטשרַאפ זיא סָאד ןוא טעברַא עצנַאג יד טעברַאעגרעביא רעטעּפש בָאה

 קרַאטש ךיא ןיב ןרעלהאמ טימ .ךוב םעד רַאפ ןצונ ןסיורג טימ ןעוועג ךיז

 רע לייוו ,םיא וצ ךיא ליפ טײקרַאבקנַאד עטסערג יד ןוא טעדנײרפַאב

 -רַא ןוא ןעלקיטרַא עניימ ןגעוו טכַארט רע סָאװ ןפָא דימת רימ טגָאז

 ,ןטעב

 "רַאװ ןיא ןדיי יד; ןגעו טעברַא ןיימ וצ ןעגנוקרעמַאב ריא טָאה

 עשרַאװ ןיא ךָאנ טעװ טעברַא רעד טימ זַא ,קורדנייא םעד בָאה ךיא ."עש

 -ָאטסיה רעד ןיא עּפורג עשיטימעסיטנַא יד .גנורעדורפיוא לקיטש ַא ןייז

 ןגעק טערב-ליצ ַא סלַא טעברַא ןיימ ןצונסיוא ליוו טפַאשלעזעג רעקיר

 ךַאז יד רעבָא רעװלוּפ טימ טקעמש סע טרָאװ ןייא טימ .ןַאמסלדנַאה

 ןיא רָאג רעדָא עיזנעצער רעקידנסייררעטנורא ןַא טימ ןקידנע ךיז טעוו

 .קיאור ןײגכרודַא ןצנַאג

 -ַאיצָאס רעד ןגעוו עיפַארגָאילביב סעּפע טנאקַאב ךייא זיא רשפא

 -ערָא ,גנוגרָאזרַאפ-םימותי) ןלױּפ ןטלַא ןיא ןדיי יד ןופ גנוגרָאזרַאפ רעל

 ךייא טלָאװ ךיא .(המודכו הקדצ ,סעסַאק דסח'-תולימג ,עקנַארק ,עמ

 ןקישוצ טנָאקעג יז רימ טלָאװ ריא ןעוו ןעוועג רַאבקנַאד רעייז

 בקעי זַא ,ריא טביירש ןטפירש עשירָאטסיה דנַאב ןטשרע ןיא

 סָאװ ןיא .דנַאטשּפיוא סָאקשישטשָאק ןיא ריִציפָא ןעוועג זיא ןייטשּפע

 ?קלוּפ סקערעב ןיא רעדָא קלוּפ ַארַאפ
 עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןגעוו עיפַארגָאילביב טנאקאב ךייא זיא רשפא

 ,1795 רָאי ןזיב

 ןגעוו, טעברַא ןיימ שילױוּפ ןיא ביירש ןוא רעביא טציא טעברַא ךיא

 ךיא .(3"ןלױּפ ןקילָאמַא םעניא ןדיי יד ןריזיװיטקודָארּפ וצ ןווורּפ יד

 ךס ַא) ןטקעיָארּפ יד ןגעוו לַאירעטַאמ ןקידנטײדַאב -ַא טלמַאזעגנָא בָאה

 1034 ןיא שיליופ ףיוא סיורַא
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 ןגעו תועידי ךס ַא ןבעל עשידיי סָאד ןרימרָאפער וצ (עטנאקאבמוא

 ןיא ןיוש טגיל טעברַא יד .ה"י ןט-אט111 ןופ ףוס םייב ןקירבַאפ עשידיי

 ןיא ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד טשינ ןעק ןוא רָאי 2 ַא ָאװיי ןיא ןילרעב-

 ַא טלמַאזעגנָא ךיא בָאה וניבל וניב לייוו ,טרעטלערַאפ ןיוש זיא יז .שידיי

 ,טרעדנעעג ןצנַאג ןיא טעברַא יד ןוא לַאירעטַאמ ןשירפ

 םיא ןגעוו טעװ רע .ַאזָאניּפש וצ סערעטניא ןסיורג ַא טָאה 'ועלהאמ

 ,טעברַא ערעסערג ַא ןביײרשנָא םורַא רָאי ַא ןיא

 טפַאשלעזעג שינעטנעקדנַאל רעשידיי ןגעוו טפירשרָאילטרעפ יד

 םעד ךייא לעװ ךיא .קרַאטש ןגיוב 6 םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא טניישרעד

 תמחמ ןביירשנָא םעד ןגעוו טלָאז ריא ןטעב קרַאטש ןוא ןקישוצ רעמונ

 "ונ עקילרעטייוו יד ןבעגסױרַא ייז ןלעװ עמַאלקער לקיטש ַא ןייז טעוו

 ןופ טעברַא רעד ףיוא גנוקריוו לקיטש ַא ןייז ןעק םעד ךרוד ןוא ןרעמ

 ,טסייג רעזדנוא ןיא טפַאשלעזעג רעד

 ןיימ ןבעגרעביא ןופ החריט רעד רַאפ קיצרַאה רעייז ךייא קנַאד ךיא

 םעד ךיוא םעד ןגעוו טנָאמרעד טייהנגעלעג רעד ייב ,*גָאט ,, ןיא לקיטרַא

 ןדיי יד ןגעװו טעברַא ןיימ ןקיש וצ ייז טניול .,רַאטערקעס-"טפנוקוצ;

 ?דנַאטשפױא-ָאקשוישטשָאק ןיא

 ,רעייא ,ןסורג עקיצרַאה רָאג טימ

 םול בל עגניר .ע

 צ1

 (18/1 1984) י |
 | !דניקביר דניירפ רעבושח רעייז

 -יא םעד רַאפ רעייז ךייא קנַאד ךיא ןוא ,ןטלַאהרעד ווירב רעייא

 ,ןסקראמ רייד ןקורדּפָא עטַארעּפעס יד ןבעגרעב

 -ערעטניא רעייז זיא ,טביירש ריא רעכלעוו ןגעו טעברַא רעייא

 יד ןופ לדנַאה םעד ןגעוװ ןלַאירעטַאמ לסיב שּפיה ַא בָאה ךיא .טנַאס

 *סיפנָאק ,(עשיזיוצנַארפ ןוא עשילױּפ) ןטרָאקליּפש טימ ןדיי עשיליוּפ
 ,המודכו ןעגנושלעפ ,ןטרָאק ןופ סעטַאק

 -ַאד ,טנַאסערעטניא קיניײװ ךייא רַאפ זיא סָאד זַא רעבָא ןכער ךיא
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 רעכיז ךייא זומ ענייא עכלעוו ןופ ,ןציטָאנ 2 ןענופעג ךיא בָאה ןגעק

 טייז ,(ןןהכ .א ןופ *תודיסחהו םידיסח;ה ןיא טקורדעגּפָא) טנַאקַאב ןייז

 טגַאזעגסױרַא ךיז טָאה סָאו ,סרעוועשטידרעב קחצי יול 'ר ןגעו דצ

 | ,(ןטרָאק ןיא ןליּפש ןגעק
 גנערב רעבירעד ,טנאקאב טשינ רשפא ךייא זיא ץיטָאנ עטייווצ יד

 ,(2רעטייוו יז ךיא

 רעבָא זיא ."טפנוקוצ, ןיא ןקורד םעד ןגעוו טכערעג ץנַאג טייז ריא

 .רימ וצ גנואיצַאב ענדָאמ ַא סעּפע טָאה ןיסעיל זַא ,עכלעזַא השעמ יד

 יּפָא ערעסערג ַא טקישעג םיא ךיא בָאה קירוצ רָאי ןבלַאהטרעדנַא טימ

 -טיבז לאומש ןגעװ ןלַאירעטַאמ עשילַאװיכהַא ןופ דוסי ןפיוא גנולדנַאה

 ,רעוועק

 יז םגה ,עגנַאל וצ ַא זיא טעברַא יד זַא ,טרעפטנעעג רימ טָאה רע

 עקינייא ןקורדוצּפָא ןפוא רעטושּפ ץנַאג ַא ןעוועג ךָאד זיא .םיא טלעפעג

 זיב טגיל טעברַא יד ןוא ןָאטעג טשינ ךיוא סָאד רע טָאה -- ךעלטיּפַאק

 ךיא ןכלעוו ןיִא ,סערגנָאק רעקירָאטסיה ןכָאנ ,טקורדעג טשינ טנייה

 ןייק טשינ ןיוש לקיטרַא ןַא טקישעגוצ ךיא בָאה ,טקילײטַאב ךימ בָאה

 -עלעד רעשידיי רעד ןופ ליײטנָא םעד ןוא סערגנָאק םעד ןגעו ןגנַאל

 ןוא רעבמעווָאנ ןיא טקורדעג ןייז טלָאזעג טָאה לקיטרַא רעד .עיצַאג

 ,טקורדעג טשינ ץלַא ךָאנ רע זיא רַאונַאי ןיא טנייה

 ןלַאירעטַאמ עיינ טימ לקיטרַא ןַא רעניימ ךיוא םיא ייב טגיל סע

 ךיוא טרעװ רע יװ רָאי בלַאה ַא ןױוש וא ם זיק נַא ר פ ןג ע װ

 טלָאװ ןעניסעיל ףיוא העּפשה לקיטש ַא טָאה ריא ביוא ,טקורדעג טשינ

 טקריװעג םיא ףיוא טלָאװ ריא ןעוו ןעוועג רַאבקנַאד רעייז ךייא ךיא

 -יפילַאװק עלַא טָאה רע עכלעוו ,ןטעברַא עניימ ןקורד ןביײהנָא לָאז רע

 רפכ םעד ןבירשענוצ תועטב ןוא םירבחמ יד טשימרַאפ טָאה םונבלעגניר (1
 -רַאו ,ת ו ד י ס ח ה ר פ ם  עיגָאלָאטנַא רעשידיסח רעד ןופ רבחמ םעד וצ
 / .ב"ּפרת עש

 יקצדורוה .א .ש ר"ד וייא ם י ד י ס ח ה + ת ו ד י ס ח ה ןֹופ רבחמ רעד
 דנַאב ןיא ט ר ַא ד עקַאט ךיו טניפענ ,טגנערב רע סָאװ םוקמיהארמ םעד ןוא
 .ר .י / .םצירצ 'ד ,ייווצ

 ךיא ףָאה ,טריּפָאק רימ רַאפ טָאה .ר סָאװ ,ליּפשױטרַאק ןגעװ ץיטַאנ םעד (2
 .ר .י .ןליּפשיטרַאזַא ןגעװ ךוב ןשיאערבעה ןיימ ןיִא ןעגנערב וצ



 ספ8 עט יש עג ןעלטיֿפצֹל

 "רַאפ רשפא ךייא זיא טציא .עטנַאסערעטניא ןוא קיאעפקורד רַאפ טריצ

 ,גנורעטיברַאפ ןיימ ךעלדנעטש

 ןגעװ טדערעג ןעמ טָאה גנוטַארַאב רעקירָאטסיה רעזדנוא תעב

 טגיל ךַאז יד ,רעקירָאטסיה עשידיי ןופ דנַאברַאפ ןכעלטלעװלַא ןַא ןפַאש

 טשינ ךַאז יד ךיז טָאה רעבירעד ,טנעה עדנכערּפשטנַא טשינ ןיא רעבָא

 ןפלָאהעגסױרַא סעּפע דנַאברַאפ ןימ ַאזַא טלָאװ רשפא .טרָא ןופ טרירעג

 ,דרע רעד ןיא ןלייא 9 טגיל סָאװ ,טפַאשנסיו רעשידיי רעד

 עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאב ןטייווצ םעד טיירג טציא בָאה ךיא

 .ןקורד וצ ווו טשינ יז בָאה ןוא ןגיובקורד 20 ַא ןופ טעברַא עסיורג ַא --

 -ױּפ יד ןריזיוװיטקודָארּפ וצ ןווורּפ יד םורַא טדעֶר טעברַא עטייווצ יד

 6 ַא ןופ עטירד יד (ןגיוב 10 ךרע ןַא) ה"י ןט-אטזזז ןתעב ןדיי עשיל

 -שָאק ןופ דנַאטשפױא םעד ןיא ןדיי יד ןופ לייטנָא םעד ןגעוו ןגיוב

 ,ָאקשויצ

 ןקישוצ ךייא ךיא ןעק ךַארּפש עשיליוּפ יד טשרעהַאב ריא ביוא

 | ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןגעוו טעברַא ןיימ

 -ירָאטסיה עטסנרע ןופ רוד רעגנוי ַא רעטנוא טסקַאװ זדנוא ייב

 זַא ,תוצראה םע ןוא טײקטזָאלרָאװרַאפ ןימ ַאזַא רעבָא טשרעה סע .יועק

 עטלייצעג רָאּפ יד .רוד ןגנוי םעד ףיוא םורַא טשינ ךיז טקוק רענייק

 טשינ לָאמ ןייק ןבָאה (רָאש ,ןַאבַאלַאב ,רעּפיש) רעקירָאטסיה ערעטלע

 ןסולפנייא ערעייז קנַאדַא םגה ,טפַאשנסיװ רעשידיי רעד רַאפ טגרָאזעג

 .ןָאטּפױא טנעקעג ךס ַא רעייז ייז ןטלָאװ

 ךייא ןפלעה סָאװ ןטַאנעצעמ לסיבַא ןַארַאפ שטָאכ ןענעז ךייא ייב

 .טעברַא רעייא ןיא

 ןיסעיל .ח ייב ץנעוורעטניא רעייא רַאפ לָאמַאכָאנ ךייא קנַאד ךיא

 רעייא ,סורג טימ

 ם ו ל בל ע גני ר .ע
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 - (דניקביר קחצי וצ)

1984 20/8) 
 !דניירפ רעבושח רעייז

 םעד ןביירשרעביא טזָאלעג ךייא רַאפ ךיא בָאה שטנווװ רעייא טיול
 7 .ןתג (ָ,0 טסקעט ןשיליוּפ

 טימ ןעמונרַאפ טציא ךיא ןיב ןטרָאק טימ לדנַאה םעד ךייש סָאװ

 ןגעו עמעט רעד וצ ןעמענ ךיז רעווש רימ זיא סע ןוא ,סעמעט ערעדנַא

 קרַאטש ךייא זיא סע ביוא .קירוצ רָאי 3 טימ ןבירשעג בָאה ךיא רעכלעוו

 רעטנעָאנ רעד ןיא ןבָאה ןלַאירעטַאמ יד טפרַאד ריא ןוא ןגעלעג ןירעד

 .ןריּפָאק ןלַאירעטַאמ יד ןזָאל שטנוװ רעייא טיול ךיא לעװ טפנוקוצ

 לעיצעּפס ןייק טשינ זיא לדנַאה-ןטרָאק םעד ןגעוװ לַאירעטַאמ רעד

 טָאה סע וװ ןוא רעוו טנכערעגסיוא טרָאד טרעו סע .,רעטנַאסערעטניא

 עטלּפמעטשעג טשינ ןגעוו ןסעצָארּפ ,ןטרָאק טפיוקעג רעדָא טפיוקרַאפ

 -ָאמ רעשידיי לעיצעּפס ןייק ,המודכו ןטרָאק עשיליוּפ ןוא עשיזיוצנַארפ

 ןַארַאפ טשינ לדנַאה-טרָאק םעד ןיא זיא טנעמ

 עקידוװעריר ץנַאג ַא --- ָאװיי םייב רעקירָאטסיה עּפורג רעזדנוא

 -רעד .טפירש ענעגייא ןַא ןבעגוצסױרַא ןטערטעגוצ זיא ,עוויטקַא ןוא

 ןטשרע ןרַאפ קיטױג זיא סָאװ סָאד סנגייא רעזדנוא רימ ןבָאה עלייוו
 ףיוא ץניװָארּפ רעשילוּפ רעד ןיא ןפורעגּפָא טוג ךיז טָאה ןעמ ,רעמונ

 ,גנודנעוו רעזדנוא

 דלוש טסָאּפ סנעמעוו .ןטלַאהרעד טשינ ךיא בָאה ןעלקיטרַא ערעייא

 ,טשינ ךיא סייוו ,רענַאקירעמַא רעד ןופ יצ ,רעשיליוּפ רעד ןופ יצ

 רעשיליוּפ רעד ןיא -- ןרעױדַאב םוצ -- סױרַא טציא ביג ךיא

 יטקודָארּפ וצ ןווװרּפ יד ןגעוו ןטייזקורד 100 ַא ןופ טעברַא ןַא ךַארּפש

 | ,ה"י ןט-צטזנ1ז ןתעב ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןריזיוו

 רעיא ,ןסורג עקיצרַאה טימ

 םו לל בל ע גני ר .צ



 598 עט כ יש עג ןע? טי ּפ ַא ק

 שדזז

 (קרָאיײװינ ,רעקוד םהרבא רעקירָאטפיח םעד וצ)

 'ו | .1989 15/1 םעד עשרַאװ

 | !רבח רעביל רעייז

 "עג טשינ גנַאל ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,אמתסמ ךייא טרעדנווו ריא

 54 יד ןופ ךשמ ןיא ןיב ךיא .עטושּפ ץנַאג ַא זיא הביס יד .ןבירש

 ַא ףיוא קנַארק לָאמ 2 ןעוועג ןעזעג טשינ ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,(םישדח)

 קרַאטש יװ ןיילַא טייטשרַאפ ריא .זדלַאה ןיא תוכמ טימ עניגנַא רערעווש

 רעדיוו ךיא בָאה ןעירעפ יד תעב טציא .טרעטַאמעגסיױא רימ טָאה סָאד

 -סיוא ה"ד טרירעּפָא ךיז ןוא סעניגנא יד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב

 ןופ טיײקנַארק יד וצ ךָאנ טמוק םעלַא םעד וצ .ןעלדנַאמ יד ןטינשעג

 יד וצרעד ןוא ןיטַאלרַאקש ףיוא ןעוועג קנַארק זיא רעכלעוו ,ןוז ןיימ

 ןייז סע טעװ ןעמַאזוצ ץלַא סָאד טמענ .ךעלרעפעג ץנַאג סָאד ןוא ןרינ

 ןופ ןסירעגּפָא ךיז בָאה ךיא זַא ,רעדנווו ןייק טשינ .לקעּפ ןייפ ץנַאג ַא
 ,טלעוו רעד ןופ םינינע עלַא

 רע ןענעז ,ןעמוקעגנָא טייצנשיווצ רעד ןיא ןענעז עכלעוו ,ווירב יד

 ףיוא ךייא ןרעפטנע טשינ רעבירעד ןעק ךיא .ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ ץעג

 -ַאה ןגעוו ןבירשעג ריא טָאה ,ךיז ןָאמרעד ךיא לפיוו ףיוא .םיטרּפ עלַא

 יז זַא ,טסווורעד ךיז ןֹוא החּפשמ רעד ייב ןעוועג ןיב ךיא ,(!ןיקסרעדנעל

 ןגעוו ןלַאירעטַאמ טציא טלמַאז לקינייארוא ןַא סרעייז .טשינרָאג ןסייוו

 ווירב טלמַאז יז ה"ד ןגעו ערעייא ןיא טייג יז רעבָא .ןיקסרעדנעלָאה
 טעװ יז ביוא ןוא טקידנעטשרַאפ ריא טימ ךיז בָאה ךיא .ליװסרעּפאר ןופ
 יז זַא ,ךיז טכוד רימ .ןגרָאזַאב ךייא ךיא לעװ ,ןבָאה ךייא רַאפ סעּפע
 ?ןבָאה ןפרַאד יז ריא טעװ .עיפַארגָאטָאפ ַא סיקסרעדנעלָאה ןבָאה

 ןטשרע םעד ןיא ןזיװַאב טשינרָאג טעמכ בָאה ןרעױדַאב םוצ ךיא
 ר 2

 ןטיירג רימ .רעסעב ןייז טעװ אבהל ףיוא זַא ,ןפָאה רימָאל ,רָאיבלַאה
 ."רעטעלב, ערעזדנוא ןופ דנַאב ןטייוצ םעד ןבעגוצסױרַא טציא ךיז

 ,ךײרקנַארּפ ןיא טנַארגימע רעשיטילַאּפ ַא (1878 -- 1808) יקסרעדנעלַאה ןַאעל (1
 1831 ןופ דנַאטשפיוא ןשיליופ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ
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 ןענעק לָאז ןעמ ,ןדליג רָאּפ יד זדנוא רַאפ ןקישוצוצ רעכיג סָאװ טעז

 -ניא סע ?טעברַא רעייא טימ ריא טלַאה יװ .(2ןבעגסױרַא םוצ ןטערטוצ

 יד ןטעברַאַאב םוצ ןטָארטעגוצ ןיוש ריא טייז יצ רעייז ךימ טריסערעט

 -סױרַא ןגעוו גָאזוצ ַא ריא טָאה .ץלַא ךָאנ ריא טלמַאז רעדָא ןלַאירעטַאמ

 -כיו סָאד זדנוא ייב זיא סָאד זַא ,טסייוו ריא (2!טעברַא רעייא ןבעג

 -ָאילביב רעד ןיא ןטסָאּפ רעייא טימ סע טלַאה יװ ,םעלבָארּפ עטסקיט

 ןויטקעּפסרעּפ ַא רַאפ סָאװ ?טעברַא רעד ןופ ןדירפוצ ריא טייז (4?קעט

 ןגעוו ןָארַאב 'פָארּפ טנָאמרעד ריא טָאה !טפנוקוצ רעד ןיא ריא טָאה

 (5?עשרַאװ ןיא ןדיי ןגעוו עיפַארגָאנָאמ יד ןבעגסױרַא

 יז !שזדָאל ןיא ןדיי יד ןגעו טעברַא ןייז טציא טקורד ןַאמדירפ

 ןופ עטכישעג רעד רעביא טעברַא רעּפיש ,ןטייז 200 ַא ןטלַאה טעװ

 טעברַא עסיורג ַא ןבירשעגנָא טָאה ךאבנזייא ,ןליוּפ ןיא לדנַאה ןשידיי

 לקיטש ַא ןבָאה ךָאנ טעװ רע .םוטנטשריפ-רעוװעשרַאװ ןיא ןדיי יד ןגעוו

 -עפָארּפ רעייז טשינ טלעפעג עכלעוו ,גנולעטשנייא רעד חוכמ ךוסכס

 ןיא סיוא רימ ןעעז ױזַא .,.עטוג ַא זיא טעברַא יד זַא ,ןמיס ַא --- ןרָאס

 !טפַאשנסיװ רעד ןופ טייהיירפ רעד טימ ןליופ

 וצ טשינ ןיא סָאד רעבָא ,ךעליירפ טשינ זיא ןכַאז ערעדנַא טימ

 ןופ גנולגיּפשּפָא לקיטש ַא עסערּפ יד טיג אמתסמ ,ווירב ןיא ןביײרשַאב

 טרעה סָאװ .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו סע יז טוט דימת טשינ םגה ,םעד

 "רַאפ ךיז ריא טָאה (6?ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ןופ עיצקַא רעד טימ ךיז

 ?סעשָאגרַאמ (לאומש) ר"ד טימ טקידנעטש

 ?לטלעוו רעזדנוא ןיא ךיז טרעה סָאװ רימ טביירש

 רעיא ,ןסורג עקיצרַאה טימ |

 ם ו ל ב לע גני ר .ע

 :עשטפי

 ."עטכישעג רַאפ רעטעלב , לַאנרושז (2

 ןגעו רעקוד םהרבא ןופ עיצַאטרעסיד רעטקָאד יד ןיא טעברַא עקיזָאד יד (9

 .(טקורדעג טשינ ךַאנ) "ענַארפנדי רעד ןוא עיצַארנימע רעסיורג רעשיליוּפ, רעד

 יאס רעשידייג רַאפ לוש רעד ןופ רַאקעטַאילביב ןעװעג טלָאמעד זיא רעקוד (4)

 | | .קרָאירינ ןיא "טעברַא רעלַאיצ

 .ןרָאװעג טשינ טינרָאנ םעד ןופ זיא סע 5

 .ןרָאװעג טריפעגכרוד טשינ זיא ןינע רעד (6
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 -עג טשינ םיא בָאה ךיא סָאװרַאפ דניקוויר דניירפ רעביא טעב

 טימ סָאװ לשכמ רעבלעז רעד ןעשעג זיא ווירב ןייז טימ .טרעפטנע

 "נָא לָאמַא ךָאנ רימ ןוא ןייז ךעלדניירפ ױזַא םיא טעב ךיא .ןרעייא

 -טרָאק ןגעו ןבירשעג סעּפע רימ טָאה רע זַא ,קנעדעג ךיא .,ןביירש

 ןגעװ לקיטרַא ןיימ ןגעו ךיוא .טשינ ךיא קנעדעג סָאװ רעבָא לדנַאה

 ןיא םיא יב טעב .ןבירשעג טָאה רע סָאװ טשינ ךיא קנעדעג ןרעגירק

 ,גנוקידלושטנע ןעמָאנ ןיימ

18 

)1929( 

 !יקצַאש דניירפ רעביל רעייז

 -רַאפ לקיטש ַא טימ רעפטנע ךיא סָאװרַאפ רעייז רימ טקידלושטנַא

 םעד טריברָאסבַא קרַאטש ךימ ןבָאה תוביס עכעלנעזרעּפ .גנוקיטעּפש

 רעבעגסױרַא רעד זיא (1 גז 2. ןגעװ עגַארפ רעייא ךייש סָאװ .שדוח

 ,1,50 ןטסָאק ָאזלַא טעװ טפעה ַא ,5070 ןופ החנה ַא ךייא ןבעג וצ טיירג

 אמתסמ טעװ סָאװ ,ָאטרָאּפ רעסיוא ,לד 42 -- ןרעמונ 28 רַאפ ןעמַאזוצ

 ךיא עכלעװ 2:0/06160:066 ןרעמונ יד .ןדליג 5 ַא ןּפַאכנײרַא ךיוא

 ,סױרַא געט יד ךייא ךיא קיש סַאג ןיא סנשָארג רַאפ טפיוקעג ָאה

 ךיא .ןצעז םוצ ןטָארטעגוצ ןיוש ןעמ זיא טעביוַא ןיימ ךייש סָאװ |

 ךיא .קורד ןופ קיטרַאפ ןייז טעברַא יד טעװ רָאי-יינ זיב זַא ,ָאזלַא ףָאה

 ךיא ףרַאד .טּפָאמַא םעד קנַאד ַא טקירדעגסיױא המדקה רעד ןיא בָאה

 ךייא ייב ךיז ןעמ ןיא יו .(2ןַאמרענייפ ןופ ןעמָאנ םעד ןענעכערסיוא

 ?ןגָארפ עכלעזַא ןיא גהונ
 ָאטסיה ןגנוי, ןרַאפ רַאלָאד 100 זדנוא ןקיש וצ גָאצ םעד רַאפ

 ןיא סיױרַא ,לַאנרושזשדוח רעשיליוּפ-שידיי ַא "יקסװװַאדישז קינשטנעשעימ, (4

 .1085 -- 1980 ןרָאי יד ןיא ,שזדָאל

 -גַאגעגסױרַא 1868 ךָאנ ןליוּפ ןופ עטכישעג רעד רַאפ לַאנרושז רעשיליוּפ ַא (2

 .1089 -- 1929 ןרָאי יד ןיא ןעג

 ןופ לײטּפָא רענַאקירעמַא ןופ רַאטערקעס (1944 -- 1889) ןַאמרענייפ ילתפנ (8

 .ָאויי
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 -מַאז םוצ ןטָארטעגוצ ןיוש זיא ןעמ .רַאבקנַאד רעייז ךייא ךיא ןיב "רעקיר
 ךיא .עקעט רעד ןיא ןיוש ןגיל ןטעברַא עקינייא ןוא לַאירעטַאמ םעד ןעל

 ןוא ןצעז םוצ ךיז ןעמענ ןענעק ןיוש ןעמ טעװ ןכָאװ 372 ַא ןיא זַא ,ףָאה

 רימ רעכלעוו רַאפ עידיסבוס רעד ןגעוו ןדנעוו ךיז ךייא וצ ךיא לעװ ןַאד
 ןגעװ .ןרַאלּפמעזקע לָאצ עקידנכערּפשטנַא ןַא ןבעג ךייא ןלעװ
 ןטשרע םוצ ךיא רעה *ןדיי עשיליוּפ יד ןוא עטעג, רושָארב סטיירטש
 | ,לָאמ

 עשירָאטסיה יד זַא ,הרושב עקידיירפ ַא ןבעגרעביא ךייא ןעק ךיא
 ךעלדנע טרעװ ןרָאי טניז ןיוש ךיז ןעימַאב רימ רעכלעוו ןגעוו עיסימָאק

 ַא ןדליג 100 ןופ עמוס ַא טגָאזעגוצ זדנוא טָאה ענליוו ,טריזילַאער

 -רַא רעד וצ וצ רימ ןטערט ןַאד גָאזוצ םעד ןטלַאה טעװ יז ביוא .שדוח
 -נָאק ַא ןפור וצ רעטסקיטכיװ רעד ,ךס ַא רעייז רימ ןבָאה רענעלּפ .טעב
 ךייא רימ ןלעװ רעיונעג .ןלױּפ ןיא רעקירָאטסיה עשידיי ןופ ץנערעפ
 רעמַאב ערעייא טנַאסערעטניא ךיוא זדנוא ןענעז סע .ןביירש רעטעּפש
 .,טעברַא ןימ ַאזַא ןגעוו ןעגנוזײװנָא ןוא ןעגנוק

 ךָאנ טרָא ןופ ןריר טציא ךיז טעװ סערגנָאק רעקירָאטסיה ןינע רעד
 ןוא ןגרָאז ןענעק טעװ סָאװ ,טַאירַאטערקעט ַא ןבָאה ןלעװ רימ יװ םעד

 יי הב ,םעד ןגעוו ןטכַארט
 טַאירַאטערקעס רעזדנוא ךרוד טעװ עיפַארגָאילביב ןינע רעד ךיוא

 | .ןרעו טרעלקעגפיוא ןכיג ןיא

 קיטיירפ .קידוװעריר רעייז זיא זיירק רעקירָאטסיה ןיא זדנוא ייב

 ןיא עטסגניי יד ןטנַאטויבעד ערעזדנוא ןופ טירטפיוא ןַא רימ ןבָאה
 "נזָאר ;םוטנטשריפ רעװעשרַאװ ןיא ןדיי יד ןגעוו --- ({ךַאבנזייא :זיירק
 עלַאיצָאס ןגעװו (6רענפָאה ןוא 1862 ברע ןדיי יד ןגעװ --- (5טַאלב
 יי | ,םזידיסח ןיא ןטנעמָאמ

 .טנַאריּפסַא ןעװעג .רעקירָאטסיה .רענָאװש ַא סמולבלענניר ,דַאבנזיא ןרהא 4

 טקורדעגּפָא ןעװעג זיא טעברַא ןייז .עשרַאװ ןיא ךיז טניפעג ,ענליוו ןיא ָאװיי ןופ

 יןָאפ ַא ןעװענ זיא סָאװו 1088 ,ע ט כב יש ע נ ר ַא פ ר ע ט ע 5 ב  ןיא

 .ר ע ק י רָא ט ס ' ה ר ע ג נו י  ןופ גנוצעז

 ןיא טקורדעג ןעװעג זיא טעברַא ןייז .רעקירָאטכיה רעגנוי ַא ,טַאלבנעזַאד .מ (6

 .ע ט ב יש עג ר ַאפ ר ע ט ע 5 ב ןופ דנַאב ןבלעז םעד
 .סיצַאנ יד ןופ טכַארבעגמוא ,רעקירָאטסיה רעננוי ,רענּפָאה קילַאּפ (6 |
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 ףימ .ןגירק וצ רעווש רעייז זיא (?עדיורב דובּכל טפירשטסעפ יד

 בױלג ךיא םגה ,ןָאט סעּפע ןווורּפ ךיא לעװ ךָאד .טגָאזעגּפָא יז ןבָאה

 -רַאפ םורַא ןכָאװ 2 ַא ןיא טרעו טעבױא סרעּפיש .גלָאפרעד ןיא טשינ

 : ,קיט

 (8םןעמוקאב ט ש י נג רעדייל ןדלעפנזָאר ןגעו טעברַא רעייא

 -עס יד ךייא רַאפ ןלעוּפסױא ןווורּפ ךיא לעװ ןענַאבַאלַאב ייב ךיוא

 ךיא זומ רעבירעד טשינ לָאמ ןייק םיא טימ ךיז עז ךיא .ןקורדּפָא טַארַאּפ

 ,ןטייווצ ַא ךרוד ןגרָאזַאב סע

 -ןרי ןיא (פןרעּפלײה .ל ןופ ןקורדּפָא-טַארַאּפעס יד ריא טמוקאב

 ןיא ןדיי יד ןופ עטכ;שעג יד ןגעוו טכעלטנפערַאפ ךס ַא טָאה רע .םילש

 ,םילשורי ןיא טפַאשלעזעג רעשירָאטסיה רעד ןופ זיא טעברַא ןייז ,ןליוּפ

 ןגעו ןעגנוזייוװנַא עשיפַארגָאילביב יד רַאפ רעייז ךייא קנַאד ךיא

 -יפַארגָאילביב עיינ ףיוא ןפערטנָא טעװו ריא ביוא ,סעסַאק (10ח"ג יד

 ,ןטיוו וצ טייהנגעלעג ייב רימ טיג תועידי עש

 סיקצינלעימכ ןופ טעברַא עיינ רעייא רעייז ךימ טריסערעטניא סע

 ,(11ןטייצ

 ןרַאפ רַאלָאד 100 יד ןגעוו גנודנעוו יד ןכַאמ רימ ןפרַאד ױזַא יו

 רעד ךרוד ןעוועג עטסעב סָאד טלָאװ זדנוא רַאפ ?*רעקירָאטסיה ןגנויק

 טקעריד רעדָא ןירַאּפ ןיא עיצקעס רעשירָאטסיה רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ

 ,זיירק רעזדנוא ךרוד

 רעד ןכיג ןיא רָאג לָאז עיפַארגָאילביב סנַאבַאלַאב זַא ,טגָאז ןעמ

 ,ןפלָאהעג קידהשקשינ םיא טָאה ָאװיי ,ןענייש

 ןופ גײװצּפָא ןַא זַא ,םעד ןגעוו טדערעג סנטצעל טרעו זדנוא ייב

 ,אדיורב (סוקראמ) באז יכדרמ ר"ד דובכל ךובלמַאז שיאערבעהישיליופ ַא (

 רעשיליוּפ רענעזעװעג ןוא ןליוּפ ןיא ןזעװלושלטימ ןשיאערבעה ןופ רעדנירג םעד

 .1081 ןיא סיורַא היא ,רָאטַאנעק

 ושָאטַאּפָא .י ןופ ר ע כ י ב 9 מ ַא |  דנַאב ןטשרע ןיא טקורדעג ןעוועג (9

 | .1986 ,קיװייל .ה ןוא

 .סיה ַא ,ןירּפליה לארשי טָאטשנַא ,ןרעלפייה .7 תועטב טביירש םולבלענניר (9

 .| ו י צ ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא לארשי תנידמ ןיא רעקירָאס

 .םידסח תולימנ 0

 .1988 ןיא ,ענליוו ןיא סיורַא ,"הלוצמ ןוי, ךוב ןייפ (1
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 ןיא ןעניפעג ךיז ףרַאד עטכישעג ןופ טיבעג ןפיוא רוטנַאריּפסַא רעד

 "עג ןופ טיבעג ןפיוא טעברַא רַאפ גנומיטש ַא ָאד זיא סע וװ ,עשרַאװ

 טימ ?גנוניימ רעייא זיא יו .תוחוכ עקידנכערּפשטנא יד ךיוא ןוא עטכיש

 !ּפיצנירּפ םעד רַאפ ףמַאק ןרעווש ַא ןריפ ןפרַאד ןעמ טעװ רענליוו ידי

 -ריקידניווער יד ןופ ךמס ןפיוא זַא ,טסווורעד ךיז גנַאל טשינ בגא

 ןבירשעגנָא קצָאלּפ ןופ רעקסנָאלּפ יורפ עסיוועג ַא טָאה ןלַאירעטַאמ עט

 ןדיי רעקצָאלּפ יד ןופ לײטנָא םעד ןגעוו ןגיובקורד 10 ןופ טעברַא ןַא

 (12 ,1862 רָאי ןיא (זיירק)

 ןריסערעטניא סָאװ ,ןגַארפ ןוא סעיינ עטסקיטכיװ יד ןענעז סָאד

 ?עטכישעג חוכמ עקירעמַא ןיא ךייא ייב ךיז טוט סָאװ ,אמתסמ ךייא

 . +ךייא ייב ךיז טרעה סָאװ

 ,יורפ רעייא ןסורג עקיצראה

 ,ןסירג ךייא טזָאל רעלהאמ דניירפ

 רעייא ,ןסורג עקיצרַאה טימ

 ם ו ל בל עג ני ר .ע
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 !יקצַאש דניירפ רעביל

 סָאװ .ךעלטעּפש לסיבַא ךייא רעפטנע ךיא סָאװרַאפ טקידלושטנַא

 ךיא בָאה טרידיוװקיל ןיוש זיא רעכלעו 20:0060204 םעד ךייש

 ַא ךייא רַאפ טגרָאזַאב ןעגנואימַאב עקיטרַאנדײשרַאפ ןוא עגנַאל ךָאנ

 ירַאפ רעד לייוװ ,ןגרָאזַאב טשינ רעבָא םיא ךיא ןעק טציא .טעלּפמָאק

 קעװַא זיא ןרַאלּפמעזקע יד ךיז ןעניפעג סע וװ ,לוש רעד ןופ רעטלַאװ |

 ײז ר יא ס מוקַא ב ןעי ר ע פ י ד ְך ָא נ .ביולרוא ןיא

 ףוס זיב טשינ סע טמיקַאב ריא בױא .ט ע לּפ מ ַא ק ַא ר ע כ

 םעד .ןעימַאב לָאמַא ךָאנ ךיז ךיא לעװ ןסיוו וצ רימ טיג ןַאד רעבמעטּפעס

 .טסיזמוא ןעמוקַאב אמתסמ 'ויא טעוװ 151165.

 .טנאקאב טשינ ןיטולחל זיא טקַאפ רעקיטכיװ רעייז רעקיזָאד רעד 2



 01 עט כביש עג ן על טיפ ַא ק

 ךיז ןעירעפ יד ךָאנ טשרע ךיא לעװ רעכיב ערעדנַא יד ךייש סָאװ

 סנקירביא .טכַאמרַאפ ןיוש ןענעז ןקעטָאילביב יד ליײוו ,ןעימַאב ןענעק

 ןַא ךרוד ךיז ריא טדנעװ רשפא .סױירַא רעכיב יד טשינ ןעמ טגרָאב

 יד ךָאנ .ןינע םעד ןלייאוצ ָאד לעװ ךיא ןוא קעטָאילביב רעלעיציפָא

 עכלעוו ךיוא רימ טביירש .רעכיב יד ןגעוו ןעימַאב ךיז ךיא לעװ ןעירעפ

 עשרַאװ ןיא דניירפ-ָאװיי יד .טשינ טָאה ריא סעיפַארגָאנָאמ עלַאקָאל

 טעװ ריא ןוא ןענָאזרעּפ עקידנכערּפשטנַא יד וצ ןדנעוו ןענָאק ךיז ןלעוו

 .טשינ טָאה ריא סעיפַארגָאנָאמ עכלעוו רימ טביירש .ןעמוקַאב רעכיז ייז

 100 יד רימ רַאפ ןעימַאבסיױוא םעד רַאפ לָאמַא ךָאנ ךייא קנַאד ךיא |

 ךיא ןוא ענליוו ןיא ןייז דיבבתכ רעד ןיוש טעװ ןעירעפ יד ךָאנ .וַאלָאד

 רָאנ זיא סע .קורד ןיא ןעניישרעד ךוב סָאד טעוװ רעבָאטקָא ןיא זַא ,ףָאה

 .ןינע םעד ןּפעלשּפָא טשינ לָאז ןעמ זַא ,רענליוו יד ןופ קיגנעהּפָא

 ןיימ וצ ןעגנוזייוונָא עשיפַארגָאילביב יד רַאפ ךיוא ךייא קנַאד ךיא

 ,טעברַא

 איי םוצ ווירב ןיימ ןופ עיּפָאק יד ןטלַאהרעד ריא טָאה אמתסמ

 רָאפ רע טמוק לָאמ סָאד .סערגנָאק רעקירָאטסיה ןטסטנעָאנ םעד ןגעוו

 ןענַאד ןופ רענייק טעוװ תואצוה ףיוא טלעג ןייז טשינ טעװ ,ךיריצ ןיא

 טָאה ןעמ ןוא טרעגרערַאפ קרַאטש ךיז טָאה עגַאל רעזדנוא .ןרָאפ טשינ

 | .ןשינעפרעדַאב עטסטושּפ יד ףיוא טשינ

 טשינ לָאז ןעמ דָאש ַא !עיפַארגָאילביב ןינע ןטימ ךיז טרעה סָאװ

 ןופ זיולב קיגנעהּפָא ןיא סָאד .קעווצ םעד רַאפ ןטנַאריּפסַא יד ןצונסיוא

 ךיז ךָאד טעז .ןריפכרודַא לָאז ןעמ סָאװ ןזייוונָא טפרַאד ריא ה"ד ,ךייא

 .ןינע םעד טימ ןריסערעטניארַאפ

 ךיא יו לייוו ,טשינרָאג זדנוא ייב טוט עיסימָאק עשירָאטסיה יד

 זיא סע .וצרעד ןעלטימ ןייק טשינ רימ ןבָאה טגָאזעג טַאהעג ךייא בָאה

 -שג טלָאװ ןעמ עכלעוו ,ןטנעמוקָאד ערעדנַא ןוא םיסקנּפ ךס ַא .דָאש ַא

 ,ןייג ןריױלרַאפ קיבייא ףיוא ןלעוװ ןעװעטַארּפָא רשפא טנָאק

 ,(ןןזעוולוש ןגעוו ךוב סָאד ןעמוקַאב ףליה רעייא טימ ןעמ ןעק רשפא

 .טעברַאעגטימ טָאה ריא ןכלעוו ןיא

 טריטקַאדער ,1958 ןיא עיפלעדַאליפ ןיא סיורַא  ך א 2 א מ ? א ז ל | ש (
 .עיגעלַאק ַא ןופ
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 ?ריא טעברַא סָאװ רעביא ?ךייא ייב ךיז טרעה סָאװ

 ,רעייא ,ןסורג עקיצרַאה טימ

 (ןבירשעגרעטנוא)

 פו לב ל ע ג ני ר .צע

 ןופ גנולײטּפָא רענַאקירעמַא רעד וצ ןקיש ךיא לָאז ריא טניימ יו

 ףוב ןופ עטכישעג רעד וצ ךוב ןיימ ןופ ןרַאלּפמעזקע 30-20: ַא ָאװיי

 | ?קורד ןוא

 ,יורפ רעייא רַאפ ןסורג עקיצרַאה

1 

: (1929) 

 | !דניירפ רעביל ױעיײז

 -נעמַאזוצ-ָאװיי םעד ןופ טרעטכינעגסיוא אמתסמ ןיוש טייז ריא

 ןעמ ןוא ןסעגרַאפ טשינ םיא ןגעוו רעבָא ןעמ טָאה ןליוּפ ןיא ָאד .יוָאפ

 ןַא ןיײז רע טעװ .ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ךָאנ םיא טנָאמרעד

 רעקיטכיר רעדָא גנומיטש:עיצַאגענ רעקיטציאדזיב רעד ןיא ךורברעביא

 טציא זיב ןבָאה ןסַאמ יד סָאװ ,טעטילַארטײנ רעכעלדנייפ טגָאזעג

 סָאד --- עיצַאזינַאגרָא ןוא טפַאשנסיו רעשידיי רעד וצ ןזיװעגסױרַא

 קרַאטש ךיוא רעבָא טעװ סָאד !טפנוקוצ עטסטנעָאנ יד ןזיײװַאב טעוו

 -סױרַא טעװ סע ןכלעוו ,חוכ ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןופ קיגנעהּפָא ןייז

 ,ָאויי רעד ןזייוו

 רעבָא גנוטַארַאב ַא ןטלַאהעגּפָא ָאד רימ ןבָאה ןרעוװָאקירעשט טימ

 ךיוא ןזײװַאב טעװ סָאד ןסולשַאב ערעזדנוא ןופ ןרעוו סעּפע טעוװ יצ |

 ןיא גנורַאפרעד עקירעיורט ַא טַאהעג רימ ןבָאה טנייה זיב .טפנוקוצ יד

 -ָאילביב ןופ עגַארפ יד סױרַא ךיז טקור טנורגרעדָאפ ןפיוא .טרּפ םעד

 זַא ,טרעהעג עלעווק רערעכיז ץנַאג ַא ןופ ךיא בָאה געט יד .עיפַארג

 ,(1 1930 -- 1900 ןרָאי יד רַאפ עיפַארגָאילביב יד סױרַא טיג ןַאבַאלַאב

 רע ןטיבעג ערעדנַא ךיוא רָאנ עטכישעג זיולב טשינ םורַא טמענ רע

 | ,1980 לירּפַא ןענישרעד ןיא (לייט רעטשרע) עיפַארגַאילביב יד (1



 53 עט כיש ענג ןעֿטיּפ ַא לי

 טָאה טקנעדעג ריא יװ ןוא עסערּפיגָאט יד טקיטכיזקירַאב טשינ טָאה

 סָאד .עטכישעג ןופ טיבעג ןופ טקורדעג ךס ַא ןרָאי יד רַאפ ךָאד ךיזי

 יד טרעטכיילרַאפ קרַאטש זדנוא טלָאװ ךוב סנַאבַאלַאב ןבעגסױרַא/

 טעברַא עשיפַארגָאילביב יד ןבייהנָא ןענעק ןטלָאװ רימ לייוו ,עבַאגפיוא
 ךיא .1900 רָאי ןכָאנ ןטיבעג עסיוועג טצנעגרעד ןוא 1900 רָאי ןרַאפ

 ןוא עטסקיטכיוו יד זיא טעברַא עשיפַארגָאילביב יד זַא רעטייוו טלַאה

 "רָאפ ןעלטימ ןוא תוחוכ עלַא טימ טעברַא יד זיא עבַאגפיוא רעזדנוא

 ןטעברַאַאב וצ ױזַא יװ ןַאלּפ רעייא ןלעטשוצ טלָאועג טָאה ריא .ןריס

 ןינע רעד לייוו ,ןטסכיגמַא יװ סָאד טוט טעז .עיפַארגָאילביב יד רעטייוו

 -וצ םעד ןגעװ ךיוא טקנעדעג .רעקידנענערב ַא גנוניימ ןיימ טיול זיא

 עטכישעג ןופ גייווצ רענַאקירעמַא םעד ןופ טלעג סָאד טָאה ריא זַא ,גָאֹז

 לייוו ,רעטלעג יד ףיוא ןענעכער רימ ןענעק ןעוו .זדנוא רַאפ טמיטשַאב

 ,טעברַא רעד וצ ןטערטוצ ףכית ןלעוװ ןטלָאװ 'וימ

 -ארגָאילביב יד ןקישוצוצ רימ ןטעב רעייז ךייא ךיא טלָאװ טציא

 -שוישטשָאק ןופ דנַאטשפױא םעד וצ ךייש ןענעז סָאװ ,ןרעמונ עשיפ'

 ,ןכער ךיא ,ץלַא ןּפעשסיױא ןלעװ טלָאװ ןוא ךַאז יד קידנערַאפ ךיא .ָאק

 -יפעג סעּפע רעכיז ךיז טעװ גנולמַאז רעשיפַארגָאילביב רעייא ןיא זַא

 .עמעט רעד וצ ךייש זיא סָאװ ןענ

 ףיא :סעדנגלָאפ ןטעב ןלעװ ךייא ךיא טלָאװ טייהנגעלעג רעד ייב

 ןופ דנַאטשפױא םעד ןגעװ ןבענוצסױרַא ןובשח םענעגייא ןפיוא ןכער

 ָאװיי ןופ גנולײטּפָא רענַאקירעמַא יד רימ טלָאװ רשפא .ָאקשוישטשָאק

 טרעקעגמוא טלָאװ ךיא עכלעוו ,75 רעדָא רַאלָאד 100 ַא ןגרָאב טנעקעג

 סָאד ןטלַאהרעד ןכָאנ ףכית .ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעדנכערּפשטנַא ןַא ןיא

 טגיל עכלעוו ,טעברַא יד ןבעגסױרַא םוצ ןטערטעגוצ ךיא טלָאװ טלעג

 גנולײטּפָא רענַאקירעמַא יד .ץַאז םוצ טיירג קידנעטשלופ רימ ייב ןיוש

 דנַאטשפיױא םעד ןיא ןדיי, עניימ ןוא טגיילרעד טשינרָאג וצרעד טלָאװ
 ןבעגנייא סָאד .(2ןייש עקיטכיל יד ןעורעד ןטלָאװ *ָאקשוישטשָאק ןופ

 -סיורא ערעדנַא רַאֿפ סולפנייא ןַא ןעוועג טלָאװ עבַאגסױא רעד ןופ ךיז

 ,געו םעד ףיוא ןטעברַא ערעייז ןבעגוצ
 יוטא וויא רדי1 )ָ , 

 -עג סָאד ךיז טָאה םולבלעגניר יוװ יֹוזא ןרָאװעג טריפענכרוד זיא ןינע רעד (2

 ,ןשטנווו
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 עטרירַאב רימ ךרוד יד ףיוא הבושת ַא רעכיג סָאװ ךייא טעב ךיא

 ןגעוו טכירַאב ַא ןביײרשנָא ןלעװ ךיא טלָאװ "טפנוקוצ, רעד רַאפ ,ןגַארפ

 ןױוש ייז ןבָאה יצ שינָאפעלעט ןָא טגערפ --- ָאװיי ןופ סערגנָאק םעד

 ,טלעטשַאב טשינ שרעדנַא ןצעמע ייג

 ,רעייא ,ןסורג עקיצרַאה ןוא ץרא:ךרד סיורג טימ |

 ם ו ל בל עג ניר .צ |

 -ַאּמ ןלעפעג ךייא ןזיא יו בגא .יורפ רעייא רַאפ ןסורג עקיצרַאה

 ןטעברַאַאב ןופ ןַאלּפ ןגעו ריא טגָאז סָאװ (2?געט טכַא ןיא עניטסעל

 עטסערג יד ךרוד גנוגעװַאברעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד

 ?תורדתסה ןוא גניר רעטעברַא יו סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עשידיי

 ָאד ןעמ טלָאװ (?סע טניישרעד ןעו בגא) ךוברעטַאעט רעייא רַאפ

 -עמַא ןיא עדַאסַאבמַא רעשיליוּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ טנָאקעג רשפא

 שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב (טנאקאב ייז טימ ךיז טכוד טייז ריא) עקיר

 .(4(רָאי 50 ךָאנ ה"ד) 1885 רָאי ןכָאנ ןלַאירעטַאמ-וװיכרַא יד ןשרָאפ וצ

 ןכוזסיוא ָאד טנעקעג ןעמ טלָאװ ןלעפעג ןַאלּפ רעד טלָאװ ךייא ביוא

 ,ךייא רַאפ ןריּפָאק סָאד לָאז סָאװ ןצעמע

 טעברַא ןיימ וצ תופסוה ריא טָאה יצ טנַאסערעטניא רימ זיא סע

 רימ ןענעז סע ,ןלוּפ ןיא ןדיי יד ןריזיוװיטקודָארּפ וצ ןווורּפ יד ןגעוו

 | .ןעגנוקרעמאב ערעייא טנַאסערעטניא

2611 

 ,1935 ,20/10 םעד ,עש'רַאװ

 | !יקצַאש דניירפ רעביל

 סָאװ רַאפ ןסורג רימ רַאפ ןעמוקַאב ךיא בָאה רעלהאמ דניירפ ןופ

 ףיז טָאה ריא סָאװ רַאבקנַאד תמאב ךייא ןיב ךיא ,רעייז ךייא קנַאד ךיא

 גנולײטּפָאמַא רעד ןיא גנודנעוו ןיימ ןציטשרעטנוא וצ ןעמונעגרעטנוא

 םעד ןיא ןדיי יד, ןבעגוצסורַא ףיוא רַאלָאד 100 ןופ ץנעוובוס ַא ןגעוו

 .לארשייץרא ןיא ועװעג ךיא ןיב 1985 רעמוז (3

 .שינעביולרעד ַאזַא ןעמוקַאב בָאה ךיא 4



 552 | עט כביש עג ןעלטיּפַאק

 -ילעפעג יד ןטעב רעבָא ךייא זומ ךיא ,?ָאקשוישטשָאק ןופ דנַאטשפיוא

 -ָאד 75 טשינ ןוא רַאלָאד 100 ןעמיטשַאב רימ רַאפ ןלָאז ייז זַא ,טייק

 רַאלָאד 75 ייב ןצעז וצ ןטערטוצ ךיא ןעק רַאלָאד 100 ייב לייוו ,'ןַאל

 ךיא .טשער םעד ןעמ טמענ וװ ּפָאק םעד ךיז ןּכערב טשרע ךיא ףרַאד

 תמאב טלָאװ 75 רעבָא טידערק ףיוא ןכַאמ לײט ַא ןוומ יו ייס לע

 ַּפָאמא רעד ןבעג וצ רַאפרעד רעטנוא ךיז םענ ךיא .קיניײװ וצ ןעוועג

 ,ךוב םעד ןופ םוכס ןסיוועג ַא גנולייט

 -יסערעטניארַאפ עסיורג ַא ןקרעמ ךיז טזָאל עשרַאװ ןיא זדנוא ייב

 סעיצוטיטסניא עכעלטע ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז סע .ָאװיי םעד טימ גנור

 סיורג טימ ךרודַא ןענעז עכלעוו ,ָאװיי ןגעוו ןעגנולמַאזרַאפ-סטכירַאב

 -עדרָאוצניײא וצ רימ ןטערט גנומיטש עקיזָאד יד קידנצונסיוא ,גלָאפרעד

 קיגָאנַאדעּפ ,קימָאנָאקע ,עטכישעג ןופ סעיצקעל ןעלקיצ עכעלטע ןענ
 ,ןפָאה רימ .ץניװָארּפ רעד ןיא ךיוא רָאנ עשרַאװ ןיא זיולב טשינ ,דנַא"א

 -עג רעד ןיא הפוקת עיינ ַא ןייז טעװ סָאד ,גלָאפרעד ןבָאה ןלעוװ רימ זַא

 -רַאפ ַאזַא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא לָאמ ןייק .עשרַאװ ןיא ָאוװיי ןופ עטכיש

 -ףוק ַא ןופ ךשמ ןיא .טציא יו עשרַאװ ןיא ָאוװיי ןטימ גנוריסערעטניא

 ןגעוו ךיז טלדנַאה טציא .רעדילגטימ 70 רעביא ןעמוקעגוצ זיא טייצ רעצ

 סנטצעל זיא ָאד .סעיטַאּפמיס ענעפַאשעג יד ןרילרַאפ וצ טשינ םעד

 סָאד .,טנָארפ-רוטלוק ןּכעלטיײהניײא ןַא ןופ עגַארפ יד לעוטקַא קרַאטש

 -יא טעװ ןעמ ןעו .ןטפירשטייצ ענעדײשרַאפ ןיא קורדסיוא םוצ טמוט

 רַאפ גנוטיידַאב עסיורג ַא ןבָאה סָאד ןָאק םישעמ וצ ןביירש ןופ ןייגרעב

 סנטצפעל ןענעז עכלעוו ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנוביוהרעד רוטלוק דעד

 ןליוּפ סָאד טשינ ןיא 1925 רָאי ןופ ןלױּפ ,לערוטלוק ןלַאפעג קרַאטש

 יז טציילפרַאפ טָאה תוצראה-םע ןֹופ עילַאװכ א .ןרָאי רעק20 יד ןופ

 ךורברעביא לקיטש ַא ןעמוק טציא טעװ רשפא .סָאג רעטעברַא עשידיי

 .עגַארפ רעד ןיא ךיוא

 ;טציא ריא טעברַא סָאװ רעביא :ךייא ייב ךיז טרעה סָאװ

 ,רעייא ,יורפ רעייא ןוא ךייא רַאפ ןסורג עקיצרַאה טימ

 ם ו ל בל עג ניר .צע
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 .1056 ,0/8 םעד ,עשרַאװ

 ר | !דגיירפ רעביל רעייז
 רדסכ בָאה ךיא ,וירב ןטצעל רעיא רַאפ רעייז ךייא קנַאד ךיא

 טשינ טלעפ זדנוא ייב ךיוא רעבָא ,ענליוו ןופ רעפטנע ןַא ףיוא טרַאוװעג !

 ;רוציקה .ןייז ױזַא עקַאט סע ףרַאד רשפא ןוא עיטַארקָארויב עלעסיב סָאד

 טזומעג טָאה לײטּפָאמַא ןיא גנודנעוו ַא ןכַאמ לָאז ָאװיי זַא השקב ןיימ

 ןגעו טגערפעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעװָאקירעשט דניירפ וצ ןרעדנַאװ

 זַא ןכער ךיא .ענליוו ןייק ןבירשעג רע טָאה םעד ךָאנ טשרע ןוא םיטרפ !

 טציא ,לײטּפָאמַא םעד וצ גנודנעוו יד טכַאמעג ךעלדנע ןיוש טָאה ענליוו

 עקַאט לָאז לײטּפָאמַא רעד זַא ,ןעז טלָאז ריא ןטעב עקַאט ךייא ךיא לעוװ

 ןצעז םוצ ןטערטוצ ןענעק לָאז ךיא ידכ ,עמוס יד ןעמיטשַאב רעכיג סָאװ

 טָאה ריא סָאװ ,רַאבקנַאד רעייז ךייא ךיא ןיב סלַאפנדעי .טעברַא יד

 - ,ךוב ןיימ ןבעגוצסױרַא ןפלָאהעג וימ

 -ַאב גנַאל ןופ אמתסמ ןיוש ריא טָאה (!רעברעג ןופ עיזנעצער יד

 -עג רעד וצ; גנולדנַאהּפָא ןיימ סױרַא ךייא ךיא קיש געט יד .ןעמוק

 ןלַאירעטַאמ בָאה ךיא .(2"ןלױּפ ןיא קורד ןוא ךוב ןשידיי ןופ עטכיש

 -רַאפ ןוא ןטעברַאַאב טייצ רעיירפ ַא ןיא ייז לעװ ךיא .עמעט רעד ןגעוו

 .רעטעלביָאװיי ןיא ןכעלטנפע

 -ער זיולב טריזינַאגרָא עשרַאװ ןיא עיסימָאק עשירָאטסיה רעזדנוא

 "רעד טושּפ ןעלקיװטנַא טשינ רימ ןענעק טעברַא ערעדנַא ןייק ,ןטַארעפ

 -נודנעוו ערעזדנוא .ןעלטימ-טלעג ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז סע סָאװ רַאפ

 ,גלָאפרעד ןייק טַאהעג טשינ עלייוורעד ןבָאה ןרעװָאקירעשט וצ ןעג

 טעברַא ןָאט רַאפ ןעגנוגנידַאב םגה קַאמשעג טעברַא םלוע רעד

 ןדיי יד ןגעוו טעברַא ןַא טביירש (2טַאלבנזָאר רעסיוועג ַא .ָאטשינ ןענעז

 עיונעצער יד .עשרַאװ ןיא טציא ךיז טנימפעג ,רעקירָאטסיה ַא ,רעברעג לאפר (

 -רושז ןשיליוּפ ַא ןיא טקורדענ ןעוװעג זיא ,1881 ןיא זדיי ןגעװ ךֹוב סרעּפיש ןנעוו

 ,ע 460 1118/01ש 62 - 1 ס }810 עטכישעגירעטילימ רַאפ לָאנ

 - ַא װו יי יד ןופ ןרעמונ ריפ ןיא טקורדעג ןעװעג .ָאװיי ןופ ןבענענסיױורַא (2

 .(1930 -- 34 ר ע ט ע ל ב

 1988 ,11 ,ע ט כ יש ע נג ר ַא 8 ר ע ט ע 5 ב ןיא טקורדעג ןעװעג (8
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 -ערק רענייא .וויכרַא ןיא ןלַאירעטַאמ יד ןופ ךמס ןפיוא דנַאטשפיוא ןיא
 דוסי ןפיוא ןכעצ עשיכאלמ-לעב יד ןגעו טעברַא ןַא טביירש (4רעמ
 רעװעשרַאװ ןיא ןדיי יד ןגעוו טעברַא סכַאבנזייא ןגעוו .םיסקנּפ עיינ ןֹופ
 ,אמתסמ ריא טסייװ דנַאטשפיוא

 -עצמעינ קורד ןיא ןענישרעד זיא יצ טשינ ריא טקנעדעג בגא
 ןופ ףוס םייב עקירעמַא ןיא טלַאהפיוא ןייז ןגעו תונורכז סשטיוו
 ,די-בתכ ןיא ןעזעג ייז בָאה ךיא .ה"י ןט-אטנעז

 ךייא ךיא ןיב ןקערעב ןגעוו ןעגנוזייוונָא עשיפַארגָאילביב יד רַאפ
 .ָאד טשינרָאג טעמכ רעבָא זיא ןרעױדַאב םוצ .וַאבקנַאד

 רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,עבַאגסיוא רעבלעז רעד ןיא טקורדעג .רעמערק השמ 4

 .המחלמיטלעוו רעטייווצ



 9 עט כביש עג ןעלטיּפַא?

 סע לָאז רָאי בלַאה ַא ןיא .עיפַארגָאילביב יד טקידנע (5אקסלוכאב

 . .קורד ןיא ןעניישרעד

 טשינ סָאד .טוג רָאג זדנוא ייב ךיז טלקיװטנַא טנָארפ-רוטלוק רעד

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא קרַאטש רעבָא טרעטש "דנוב ,, ןופ ןטערטוצ

 ןעוועג טלָאװ סע .ןסַאמ יד ייב גנַאלקּפָא ןטיירב ַא טניפעג סָאװ ,עעדיא

 ןרַאפ ןַאגרָא ןכעלטלעװלַא ןַא ןבעגסױרַא םוצ ןטערטוצ לָאז ןעמ רשוי ַא

 ןויסערגָארּפ םעד ןופ טפירש עסיורג יד ןייז לָאז סָאד ,טנָארפ-רוטלוק

 ןָאט סע טפרַאד עקירעמַא ןיא ריא זַא ,ןכער ךיא .טרָאװ ןשידיי

 ?"הלוצמ ןוי, ןגעוו טעברַא רעייא טניישרעד ןעוו ?ריא טכַאמ סָאװ

 ?לײטּפָאמַא ןיא ךיז טרעה סָאװ ?יורפ רעייא טכַאמ סָאװ

 ,רעייא ,ןסורג עקיצרַאה טימ

 ם ול בל עג ניר .צ

 אזש

4 94/9( 06 

 !יקצַאש דניירפ רעביל

 -עג קנַארק ךיא ןיב ךיילג ןוא ביולרוא ןופ ןעמוקעג גנַאל טשינ
 רעד וצ טימַאב ךיז ךָאד .טעב ןיא ןכָאװ ייווצ רעביא ןגעלעג ןוא ןרָאװ
 עלַא יד וצ ,ןבירשעג רימ טָאה ריא עכלעוו ןגעוו ,םינינע יד ןקידייל
 ןיא ווירב טקישעגסױרַא רימ ןבָאה, ןבעגעגנָא טָאה ריא סָאװ ,םירבחמ
 ןקישוצ --- גנולטימרַאפ רעזדנוא ךרוד --- ךייא ןלָאז ייז ָאװיי ןופ ןעמָאנ
 ןיילַא ךיא בָאה עטנאקאב עניימ ייז ןופ לײט ַא וצ ,ןטעברַא ערעייז

 יַאב ךָאד ריא טעװ לייט ַא תוחּפה לכל זַא ,ףָאה ךיא ,ווירב טקישעג
 .ןעמיק

 טציא ןבָאה יז :ױזַא ןינע רעד סיוא טעז 1016 20 םעד טימ
 ,טכַאמעגּפָא יז טימ ןעוועג זיא ןעירעפ יד רַאפ .ןעיירדקירוצ ןעמונעג
 רַאפ ןליוו ןוא טנכערַאב ךיז ייז ןבָאה טציא .טסיזמוא ןבעג ןלעװ ייז זַא
 דנַאב םענלצנייא ןדעי רַאפ .החנה 5090 ח"ד ,רַאלָאד 15 טעלּפמָאק ַא

 .עשראװ ןיא ךיז טניפעג ,ןיפַארגַאילביב ַא ,אקסלוכאב-רעלעש אנילַאה 5
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 ךיוה וצ ךייא רַאפ זיא זַײרּפ רעד בוא ,5090 ןופ החנה ַא ה"ד .לד 0
 זַא ,לָאמַא ךיז טכַאמ סע .טייהנגעלעג ַא ףיוא ןטרַאװ ריא טזומ ןַאד

 -טרעוו ץנַאג לָאמ לייט ,רעכיב ענעדיישרַאפ ןפיוק ָאד ןעמ ןעק ןשיוק ןיא

 .81165. םעד טימ ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ טביירש .רעכיב עלופ

 ךיא .ָאװיי ןיא טקישעגקעװַא ןיוש ָאקשוישטשָאק ןגעוו טעברַא ןיימ

 אמתסמ טעװ יז .ןצעז ןַאד ןוא ןריגַאדערסיױא לענש יז ןלעװ ייז זַא ףָאה-

 ,(1סנגיוב 12 ןטלַאה

 רעייז טלָאװ סע .טעברַא רעשיפַארגָאילביב רעד טימ ךיז טרעה סָאװ

 עשיפַארגָאילביב לקיטש ַא ןָאט ןלָאז ןטנַאריּפסַא יד זַא ןעוועג יאדכ

 ןיא ןָאט ןפרַאד ייז סָאװ ןעגנוזייװנָא ןבעג יײז טפרַאד ריא .טעברַא

 ןופ קיגנעהּפָא רעבָא זיא סָאד ,ןבירשעג םעד ןגעוו ןיוש ךיא בָאה ָאוויי

 טקנעדעג סערגנָאק רעקירָאטסיה םעד ךייש סָאװ .ןעגנוזייוונָא ערעייא

 -ַאנ םעד טשינ ןוא ּפיצנירּפ-דנַאל םעד ןענעקרענָא ייז זַא אמתסמ ריא

 -טנַא יד ךרוד ןעימַאב ךיז זומ ָאװיי רעד זַא ,טסייה סָאד ,ןלַאנָאיצ

 ,סערגנָאק ןפיוא רעמענלײטנָא ןקיש וצ סעיצקעסידנַאל עקידנכערּפש

 יװ ןענעז ןטַאגעלעד ןייק ,ןקילײטַאב טשינ ךיז ןעק רעכלעזַא סלַא ָאװיי

 יד טָאה סערגנָאק ןקידרעירפ םעד תעב .ןַארַאפ טשינ טסוװַאב זיא ךייא

 עשידיי יד ךיוא לטעצ ריא ןיא ןעמונעגנײרַא עיסימָאק-דנַאל עשיליופ

 טציא רעבָא טעװ סע ױזַא יו .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ רעמענלײטנָא

 יד עגַארפ רעד ןגעוו טרידיצעד טציא זַא טרפב ,טשינ ךיא סייוו סָאד ןייז

 "נָאק רעקירָאטסיה רעד ןעמוקרָאפ טציא טעװ סע וװ ,(ךיריצ) ץייווש

 יד ןרעלקפיוא עיסימָאק רעשילױוּפ רעד טימ רימ ןלעװ ןכיג ןיא .סערג

 | י | .עגַארּפ
 ַאזא ייב זַא ,ךעלדנעטשרַאפ !ךעליירפ טשינ רָאג זיא זדנוא ייב

 -עלטפַאשנסיװ רַאפ גנומיטש עטוג קירביא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא עגַאל

 ,טעברַא רעכ

 םענ *עינַאטסװָאּפ, רעד ןופ ןרָאװעג יירפ ןיוש ןיב ךיא ןעוו טציא

 סָאד .עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ לייט ןטייוװצ םעד ןקידנערַאפ וצ ךיז ךיא

 סאוויעט 8

 רעלעיצנַאניפ רעד טימ ,ענליוו ןיא ָאװיי ןופ 1927 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא (1

 | . .דניירפ רענַאקירעמַא עּפורג ַא ןופ ףליה



 241 | עט בי ש עג ןע 5 טיפ ַא ק

 רעלהאמ .סנגיוב 20 רעביא ןופ אמתסמ טעברַא ערעסערג ַא ןייז טעוו

 ,(2"םיארק, יד טקידנערַאפ

 רעייז *שטשָאלגעלדָאּפעינ, ןופ ןרעמונ עטלּפָאד עקינייא בָאה ךיא

 ןקישוצ ךייא ייז ךיא ןעק טליו ריא ביוא ,טפיוקעג קיליב

 -ַאב םוצ רימ ןבָאה "רעקירָאטסיה ןגנויק םעד ןבעגוצסױרַא ףיוא

 ,טלעג ןייק טשינ ןרעיוד

 סעּפע ןציטָאנ עשיפַארגָאילביב ערעייא ןיא ןַארַאפ זיא רשפא

 | .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא סעסַאק-דסח-תולימג ןגעוו תועידי

 ךייא ךיא קנַאד ןקערעב ןגעוו ןעגנוזייוונָא עשיפַארגָאילביב יד רַאפ

 תועידי עקיטכיוו ןייק ןוא ןעניפעג טשינ ייז ןעמ ןעק ָאד רעבָא ,רעייז

 ,ןטלַאהטנַא טשינ יז ןזומ

 רעייא ,ןסורג עקיצרַאה טימ

 ם ול ב לע ג ניר .ע

 ןטעברַא עניז (2ןטירטש ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ןשיוװצ ןיא

 25 ןקישרעביא ךייא ךיא לעװ געט יד .קעװַא ךייא קיש ךיא עכלעוו

 | ,ךוב ןיימ ןופ ןרַאלּפמעזקע

 -עג ךיז ךיא בָאה ןבירשעג רימ טָאה ריא סָאװ ,ןרושָארב יד ןגעוו

 ךייא רַאפ ייז ךיא לעװ ןבָאה יז ןלעװ ייז ביוא .ןרענטעבעג וצ טעדנעוו

 יַאב טשינ רימ טָאה רע זַא ,ןרעקוד טנָאמרעד טייהנגעלעג ייב .,ןפיוק

 רע טָאה .עיצַארגימע רעד ןגעוו ךוב םעד ןופ ןטלַאהרעד סָאד טקיטעטש

 ?ןעמוקַאב טשינ סע

 ןיא ,קרָאירװינ ןיא ןענישרעד ןיא ר ע מס י א ר א ק  ךֹוב סרעלהאמ לאפר (2

47 - 

 .ואלסינַאטס ןופ רעקירָאטסיה רעננוי ַא ,טיירטש ןאעל (3
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 םולבלעגנ'יר לאונמע | 548 }

 (גנוצעזרעביא)

 ,1941 14/0 ,עטרַאװ

 | | ,דניירפ רערעייט

 יד חוכמ טרימרָאפניא ךייא טָאה רעלהאמ עגעלָאק זַא ףָאה ךיא

 רעכלעז רעד ףיוא טעברַא ךיא ,רימ ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ווירב

 רַאפ ןבעגּפָא ךיא זומ טייצ עיירפ עצנַאג ןיימ זַא בָאגוצ ַא טימ עלעטש

 -געיירש ַא ןיא טעברַא ןיימ ןופ ןעלכה-ךס .יד ןענעז רעדייל .טעברַאפליה

 -ַאק עניימ ןוא ךיא םגה ,ןטַאטלוזער ערעייז וצ עיצרָאּפָארּפסיד רעקיד

 "וצ ךיז ןטעב קרַאטש ךייא לי ךיא .טעברַא ןייק טשינ ןעװעלַאשז ןגעל

 (רענעק) בקעי ,רעלהאמ (לאפר) .,ןַאמרענייפ (ילתפנ) טימ ןדיירוצפיונ

 ןשטנעמ יד רַאפ ןָאט סעּפע ןלָאז ייז ידכ --- רעװָאקירעשט (והילא) ןוא |
 -ניל (םחנמ) :ונייהד ,ןרעלהאמ וצ ווירב ןיימ ןיא טנָאמרעד ןרעוװ סָאװ

 טדיורב ,(קנַארק רעייז זיא רע) ןַאמהעל (לאומש) ,רעּפיש (קחצי) ,ועד

 עשרַאװ ןיא .ךעלקעּפיזייּפש ןיא סע טייג לכ-םדוק .רימ רַאפ ךיוא ןוא

 גונעג ַא ןופ םַארגָארּפ -טסנוקניילק ַא ,רעטַאעט שידיי טציא ןעמ טליּפש

 ךס ַא טכַאמ ןעמ .םימותי-יתב ,ןכיק ןַארַאפ (ןענעז סע) .הגרדמ רעכיוה

 ,רעדניק ןוא ענעסקאוורעד רַאפ ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעגנומענרעטנוא

 ,(טייצ-חסּפ) ץרּפ ,עלעדנעמ דובכל ןעוועג ןעגנולעטשרָאפ ןענעז סנטצעל

 עטכישעג ,ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע
 ןעגנַאגעג זיא רעטַאעט םעד ןופ םַארגָארּפ רעטצעל רעד .רוטַארעטיל ןוא

 עטמקיצרַאה יד רעביא קיש ך'וא .*ךיילג; עלַא ,! טרָאװגָאלש רעטנוא

 .ןגעלָאק עלַא ןוא ןרעלהאמ ,ךייא רַאפ ןסורג

 לאונ מע
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 ןעּפ ןשידיי םוצ ,(ָאװיי) טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םוצ
 רעלהַאמ .ר ,ושָאטַאּפָא .י ,קיווייל .ח ,שַא םולש וצ ,בולק

 .יװדָארב טסיא 179 ,קרָאידינ

 :דניירפ ערעייט

 ןענעז ןדיי עשילוּפ 9542 ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא ךייא וצ ןביירש רימ

 יד ןופ ןרעמַאקזַאג יד ןיא ןעגנוקינייּפ עקידארומ ןיא ןעמוקעגמוא ןיוש

 "עז רעדָא ןיציּפשָא ,ָאנמלעכ ,רוביבָאס ,עקנילבערט ןיא רעטרע-םייוניע

 ףיוא לָאצ ַא ןָא ?סעיצקַא-רידיווקיל, יד תעשב ןרָאװעג טעגרהעגסיוא ןענ

 לייט םעניילק םעד ןופ לרוג רעד .ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ חטש םעד

 -נָאק לָאצ רעּפַאנק רעד ןיא ךיז ןרעטַאמ ןוא ךָאנ ןריטעגעוו סָאװ ןדיי

 רשפא טפצווס  .סיוארָאפ ןופ טמיטשַאב ךיוא זיא ןרעגַאלדעיצַארטנעצ

 ןיא ןבעל לַאגעלמוא ןַא ןריפ סָאװ ןדיי לפייה ןיילק ַא ןבעל םייב ןביילב

 רעדָא טיוט ןופ קערש רעקידנעטש רעד רעטנוא ?ןליײט-טָאטש עשירַא ,, יד

 -יא טעוו'ס יצ .רעדלעװ יד רעביא תויח עטגָאיעג יו ןעװערדנַאװ סָאװ

 רימ סָאװ ,סרעוט-ללכ ודנוא ןופ זיא סע רעו המחלמ יד ןרעיודרעב

 ןיא רימ ןענעז ,עיצַאריּפסנָאק רעלעּפָאט ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא ןטענרַא

 -רעוו עצרוק ןיא ןלייצרעד געו םעד ףיוא רעבירעד ךייא ןליוו רימ .קפס

 ,ןטסרעמ םוצ ךייא טימ זדנוא ןדניב סָאװ ןטעברַא יד ןגעו רעט

 "ווא ןלַאפעגרעטנורַא ןענעז ןדיי עשיליוּפ יד ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא

 -נעהּפָאמוא רעשידיי רעד טָאה ,ךָאי ןשיטסירעלטיה ןקיליורג םעד 'ועט

 -עט ענעטסָאמרַאפ טיירב ַא ןביוהעגנָא וויטקַא רעכעלטפַאשלעזעג רעקיג

 -יטעט רעד טימ .ףמַאק ןוא ףליחטסבלעז ןופ גנוזָאל ןרעטנוא טייקיט

 עשרַאװ ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא ?טניִָאשזד , ןופ ףליה רעטיירב ןּוא רעק

 .לעזעג ןופ סעיצוטיטסניא ץענ עסיורג א רעייז ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןוא

 טפַאשלעזעג עשידיי,) *סָאטשז, ןופ טריפעג ,גנוגרָאזרַאפ רעכעלטפַאש

 .רעדניק רַאפ עלַארטנעצ2) ?סָאטנעצ, ,("גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רַאפ

 טנוזעג סָאד ןטיהרַאפ וצ טפַאשלעזעג;) "*זָאט; ןוא ("ץוש-םימותי ןוא

 ַא טלקיװטנַא ךיוא טָאה *טרָאק רעד ,("גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןֹופ

 -ניק ןוא ענעסקאוורעד ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ,טייקיטעט עשּפיה

 רעד טימ טייצ ערעגנעל ַא ןבעל םייב ןטלַאהרעד טנעקעג ךיז ןבָאה ,ױעד

 "וה ץענ רעטגייוצרָאפ ַא ןופ ןוא סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןופ ףליה



 טונבנענניו ?אונסטע 040

 סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד .טעברַאעגטימ ייז טימ ןבָאה סָאװ ןטעטימָאק

 -לכ ,טונימ רעטצעל רעד זיב טעברַא עלופתונברק רעייז טריפעג ןבָאה

 -ָאק ןשידיי םעניא ןבעל קנופ רעטסנעלק רעד טילגעג ךָאנ טָאה סע ןמז

 -עט עוװיטַאריּפסנָאק רעייז טריפעג ןבָאה לטנַאמ רעייז רעטנוא .וויטקעל

 רעטנוא ;ןעגנוטכיר עשיאעדיא ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא טייקיט
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 ,ןטייקיטעט-רוטלוק עלַא טעמכ ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז עמריפ רעייז

 ןעװעג זיא וויטקַא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םענופ גנוזָאל רעד

 ןיא טימַאב ךיז ןבָאה רימ *!עדרעװ טימ ןברַאטש ןוא עדרעוו טימ ןבעל ,

 קורדסיוא ןַא .גנוזָאל ןקיזָאד םעד ןריזילַאער וצ ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד

 טָאה סָאװ טעברַא-רוטלוק ענעטסָאמרַאפ טיירב יד ןעוועג זיא ןופרעד

 ןוא רעגנוה ,רָארעט ןרעיוהעגמוא ןפיוא טקוקעג טשינ טלקיװטנַא ךיז

 -רעריטרַאמ ןזיב ףיט רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא ןסקאוועג זיא ןוא טיונ

 ,םוטנדיי ןשילױּפ ןופ טיוט

 -עמרעה ןרָאװעג זיא ָאטעג רעװעשרַאװ יד ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא

 -ינַאגרָא-רוטלוק עשידרערעטנוא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןסָאלשרַאפ שיט

 יז .,("עיצַאזינַאגרָא רוטלוק עשידיי,) "רָאקיי; ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאז

 -1סיוו ןעלקיצ טריזינַאגרָא ,טעברַא-רוטלוק עטגייווצרַאפ ַא טריפעג טָאה

 ,ןעמכילע-םולש ,ןצרּפ דובכל) ןעגנורעייפ-ייליבוי ,סעיצקעל עכעלטפַאש

 -ירעלטסניק ןוא עשירַארעטיל ןוא (ערעדנַא ןוא ןוװָאכָארָאב ,ןעלעדנעמ

 רעגנוי רעד ןעוװעג זיא "רָאקיי; םענופ המשנ יד .ןעגנומענרעטנוא עש

 "רהרעד זיא סָאװ רעדניל םחנמ רעטסיגַאמ טסימָאנָאקע-רעלטּפַאשנסיוװ

 ,1942 לירּפַא ןיא ךָאנ ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעג

 "סָאטנעצ, ןופ ןעמייה ןוא ןכיקרעדניק ןופ לטנַאמ םעד רעטנוא

 -םיר ענעדײשרַאפ ןופ ןלוש עשידרערעטנוא ץענ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 "בקעי-תיב , ,"ברוח; ,"הנבי; ,"טלוקלוש, ,"תוברת; ,"?ָאשיצ;) ןעגנוט

 ןלוש עכעלטלעוו יד ןזיװעגסױרַא ןבָאה טעטיוויטקַא עלעיצעּפס ַא .(דנַאיא

 עכעלסעגרַאפמוא יד ייז ןבָאה טיובעג .ךַארּפש-ןרעל רעשידיי רעד טימ

 -קעוװַא ייז ןענעז עדייב סָאװ ,יקזדורגָאװָאנ עינָאס ןוא ןַאגַאז אנכש סרעוט

 .עקנילבערט ןייק טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעג

 רעשידיי רעלַארטנעצ רעוויטַאריּפסנָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס

 -נוא ."תבש גנוע; הרבח ַא ןופ ןעמָאנ ןקידלושמוא םעד רעטנוא וויכרַא

 םענופ רעפעש םעד ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 -טוג רעטסיגַאמ ,רעסַאװ .ה ןופ טעברַאטימ רעוװיטקַא רעד ייב ןוא ,וויכרַא

 ןיועל םהרבא .ןָאק םחנמ ,רעטניװ .ש ,דנאברעבוה .ש ברה ,יקסווָאק

 וצ ךייש ןענעז סָאװ ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ ןבילקעג רע טָאה .א .א

 -רַא רעוויסנעטניא רעד קנַאד ַא ,ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ עיגָאלָאריטרַאמ רעד

 ןרָאװעג ןבילקעגפיוא ןענעז סרעטעברָאטימ בָאטש ןסױרג ַא ןופ טעב
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 -וקָאד עלופטרעוו ךעלטנייוועגמוא טימ סנטסַאק קילדנעצ ייווצ ַא ייב

 יד .ו"זַאא סעיפַארגָאטָאפ ,ןשזַאטרָאּפער ,תונורכז ,רעכיבגָאט ,ןטנעימ

 .ןבָאה רימ ;ָאטעג ןופ טיבעג םעד ףיוא ןבָארגרַאפ ןענעז ןלַאירעטַאמ עלַא

 ןענעז סָאװ ןלַאירעטָאמ לייט רעטסערג רעד ,טירטוצ ןייק טְשינ יז וצ



 9 עטכישעג ןעלטיֿפַא?

 רימ .וויכרַא רעזדנוא ןופ טמַאטש דנַאלסיוא ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא

 ןטסערג םעד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עיונעג טימ טלעוו יד טרימרַאלַא ןבָאה
 טשינ ,רעטייוו טעברַא-ויכרַא יד ןריפ רימ .עטכישעג רעד ןיא ךערברַאט
 -וקָאד ןוא תונורכז רימ ןכיילק ןעגנוגנידַאב עקידארומ יד ףיוא טקוקעג
 -ציא יד ןוא ףמַאק םעד ,עיגָאלָאריטרַאמ רעד וצ ךייש ןענעז סָאװ ןטנעמ
 ןיא דיי עשילוּפ יד ןופ ביילברעביא םענופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל עקיט

 שטיװָאנַאמלַאק ,ז טימ טקַאטנָאק ןיא ןעוועג רימ ןענעז 1942 ןוא 1

 ןיא טכַארבעג ןשטייד יד ןופ לָארטנָאק ןרעטנוא טָאה סָאװ ענליוו ןיא

 ,ןטלַאהַאב ייז ןופ לייט ןשּפיה ַא ןוא ָאוויי ןופ ןלַאירעטַאמ יד גנונעדרַא

 ןופ רעטנעצ רעסיורג רעד .ָאטשינ ןדיי ןייק ןיוש ענליוו ןיא ןענעז טנייה

 ןיא זיא טעברַא רעכעלטפַאשנסיװ רענרעדָאמ ןופ ןוא רוטלוק רעשידיי

 ,ןרָאװעג טרעטשעצ ןצנַא;

 טעמכ טריפעג ןבָאה טעברַא-רוטלוק עשידרערעטנוא עקידעבעל ַא
 ירא טנגוי יד לעיצעּפס ,סעיצַאזינַאגרָא עשיאעדיא ןוא ןעייטרַאפ ץלַא
 -סיזקע טָאה ָאטעג יד סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד טעמכ .סעיצַאזינַאג
 סױרַא ןענעז'ס ,עסערּפ עשידרערעטנוא ןַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא טריט
 טייקיטעט-עסערּפ עקידעבעל לעיצעּפס ַא ,רעכיבילמַאז ןוא ןלַאנרושז
 "טייצ ,ןיטעלוב) "דנוב,, רעד :סעיצַאזינַאגרָא עקידרעטייוו יד טריפעג ןבָאה
 ,(28 ראה82) 1 לט8828 00010086, ,אסשש8 111002162 ,עמיטש-טנגוי ,ןגַארפו

 ,דרַאגנַאװַא ,ףורטנגוי ,קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ) ןויצ-ילעוּפ עקניל
 זיורבפיוא ,,10612014, 112646108016) ריעצה רמושה רעד (182820 118810,

 ;(ןייּפ ןוא הרובג ,ךירדמה ,תועידי-רורד) רורד :(רעכיבלמַאז ייר ַא ןוא
 רעד) קָאלב רעשיטסישַאפיטנַא רעד ;(גנואיירּפַאב) ןויצ-ילעוּפ עטכער

 -ָאד יד ןופ לייט .ערעדנַא ןוא (טייחיירפ-ןגרָאמ) ןטסינומָאק יד ;(ףוו

 טשינ ,ןענעז עשרַאװ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סָאװ סעבַאגסיױא עקיז

 -ןָאק ןוא עיצַאקינומָאק ןופ ןטייקירעװש ערעיוהעגמוא יד ףיוא טקוקעג

 ,סָאטעג עלַא ןיא טעמכ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ,טקַאט
 "ביק ןטכיש עטיירב יד ןשיווצ טייקיטעט-רוטלוק עטײרּפשרַאפ ַא

 גנוגרָאזרַאפ-רעדניק רַאפ עלַארטנעצ יד טריפעג טָאה טנגוי ןוא רעד
 -מוא רעד ןופ ןוא ןַאמרעב .א ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא "סָאטנעצ ;
 ךז טָאה יז ,סופיט ןופ ןברָאטשעג) שטיווָאכמיס עזָאר רעכעלסעגרַאפ
 ַא ןופ ףליה רעד טימ .(רעדניק"ןסַאג ןשיװצ טעברַא רעד ייב ןעמונעגנָא
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 ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז סרעלטסניק ןוא סרעיצרעד ,סרערעל בַאטש
 ןעמייה-רעדניק ,ןטַאנרעטניא ןיא ןעגנומענרעטנוא-רעדניק רעטרעדנוה
 "ניק רַאפ קעטָאילביב עלַארטנעצ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא'ס ,ןבולק ןוא

 "גוא רעטַאעט ַא ,ןַאמרעב-ןיקמעט עשַאב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעד



 1 עט כישעעג ןעלטיּפַאל

 -מַאס .א ןופ טעברַאטימ רעד ייב קרעוװסופ עמולב ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 רעשידיי רַאפ ןסרוק ,.א .א שטינז לאכימ ,ץרוק .א ,זַארב הנח ,גרעב

 -לעזעג עסיורג יד ןופ טייצ רעד ןיא לעיצעּפס ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש

 "נַאזָאּפמיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז "שדוח-רעדניק, ןופ סעיצקַא עכעלטפַאש

 ןעמוק ןגעלפ סע ןיהווװ ,ןעגנומענרעטנוא עשירעלטסניק-לערוטלוק עט

 רַאמשָאק םענופ העש רָאּפ ַא ףיוא ךיז ןסײרוצּפָא ידכ סרערעהוצ ועטנזיוט

 יד ןיא .רעדניק טימ גרָאז ןָא ןעגנערברַאפ ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ

 .טסניק ןכיה ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ןעגנומענרעטנוא עקיזָאד

 -נַא-?סָאטנעצ, יד ןופ רעדניק לײטנָא ןַא ןעמונעג ןבָאה ָאווינ ןשירעל

 ןיא רעדניק עשידיי ןייק ןיוש ןענעז טנייה .ןלוש יד ןופ ןוא ןטלַאטש

 סרעכערברַאפ עשיטסירעלטיה יד ןבָאה רעדניק 999/ !ָאטשינ ןלױּפ

 ,טעגרהעגסיוא

 רעטסעקרָא רעשינָאפמיס ַא קיטעט ןעוועג זיא ָאטעג ןופ חטש ןפיוא

 -מיס ענייש .ץיּפש רעד ןיא ןַאמלוּפ ןועמש טנעגיריד ןטנכייצעגסיוא ןטימ

 ןטונימ ןעו טשינ ןעוו ןבעגעג ןבָאה ןטרעצנַאק עלַארעמַאק ןוא עשינָאפ

 -ךֶא ןופ רעדילגטימ עלַא טעמכ ןוא ןַאמלוּפ .שינעסעגרַאפ ןוא ורּפָא ןופ

 -עגמוא ןענעז ץיּפש רעד ןיא ןַאמצלָאה קיוודול רעלדיפ ןטימ רעטסעק

 ךייטיונ ןַאירַאמ רעטסײמלעּפַאק רערעגניי רעד ,עקנילבערט ןיא ןעמוק

 ןויװַאב ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא .יקינװַארט ןיא רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא זיא

 -עמָאנעפ יד רָאעטעמ ַא יװ טניישעגפיוא טָאה'ס .ןטנעלַאט עגנוי עיינ

 ַא ,"ָאטעג ןופ לַאגיטכַאנ, יד ,טַאטשנזיײא ַאשירַאמ ןירעגניז עגנוי עלַאנ

 רעד זיא יז .עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןיא טנעגיריד םענופ רעטכָאט

 -רידיווקיל רעד ןופ טייצ רעד ןיא טייליס"ס יד ךרוד ןרָאװעג טעגרה

 ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז לעיצעּפס .ןרָאכ ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע .עיצקַא
 .סישיווייפ .י ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןרָאכ-רעדניק יד הגרדמ רעכיוה

 -יפנָא ערעדנַא .ָאטַאינָאּפ ןיא רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא זיא סישיווייפ

 ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ערעדנַא ןוא סקַאז ,ןײטשדַאלג יוװ ןוָאכ ןופ סרער

 ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ןרָאטּפלוקס ןוא סרעלָאמ עשידיי יד .עקנילבערט

 "סיוא .ערעיײז טריזינַאגרָא טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה טיונ רעכעלקערש ַא

 עלַא .ןַאמדירפ סקילעפ טריזינַאגרָא ייז טָאה ערעדנַא ןשיווצ ,ןעגנולעטש

 "בערט ןייק טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןענעז סרעקיטסַאלּפ עשידיי

 ,עקניל
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 ןעמ ךיהוו ,ס"ס רעד ןופ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא וליפַא

 ,טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןופ ןדיי לייט ןסיוװעג ַא טקישעגסױרַא טָאה

 -ץגפיוא טשינ וויטקַא רעלערוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא טָאה

 -סיוא טָאה ןוא ןרָאװעג ןכָארבעגניא טשינ זיא רע ;ןטעברַא וצ טרעה

 ןיא ןוא ווָאטַאינָאּפ ןיא ייס ,ללכ םעד ןעניד ןופ ןטסָאּפ ןפיוא ןטלַאהעג

 -ַאריּפסנָאק ַא ןענַאטשעגפױא זיא ןרעגַאל ערעדנַא ןיא ייס ,יקינװַארט

 וליפַא ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ .ףליהטסבלעז עכעלטפַאשלעזעג עוויט

 רעד .וװ"זַאא ןעגנורעייפ ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עמייהעג ןעמוקעגרָאפ

 טציילפעג טָאה טעברַא רעלערוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ םָארטש

 .ןויטקעלָאק עשידיי יד ןיא ןבעל טריסלוּפ טָאה סע גנַאל יװ גנַאל ױזַא

 ןטצעל ןזיב ןענעז סרעוט ענעבילבעג ןבעל םייב עטצעל יד זַא ,ןסיוו טייז

 ןופ ןָאפ יד .רוטלוק רעזדנוא ןופ ןלַאעדיא יד יירטעג ןעוועג טנעמָאמ

 טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ייז ןבָאה םזירַאברַאב ןגעק ףמַאק ןופ ןוא רוטלוק

 ,טיוט ןזיב

 -עדע עשירעדרעמ יד ןופ דָאירעּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו |

 ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאפ ףליהטסבלעז ןופ עעדיא יד זיא ?סעיצקַא-ריטרָאּפ

 רעזדנוא טקורעגסױרַא ךיז טָאה ץיּפש רעד ןיא .ףמַאק ןופ עעדיא רעד

 רעד ןיא ,ויטקַא-רעטעברַא רעד ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןופ טנגוי עשידלעה

 ךיז טָאה סע .סעיצַאזינַאגרָא עשיניטסעלַאּפדָארּפ יד ןופ ייר רעטשרע

 ןיא ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןשידיי םענופ עעּפָאּפע עקיטכערּפ יד ןביוהעגנָא

 יטכערּפ רעד ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ גנוקידיײטרַאפ עשידלעה יד ;ןליוּפ

 ןיא רעטרע-םייוניע .יד ןופ גנוטכינרַאפ יד ,קָאטסילַאיב ןיא ףמַאק רעק

 װָאכָאטסנעשט ,ןידנעב ,ענרָאט ןיא ןפמַאק יד ,רוביבָאס ןוא עקנילבערט

 פמעק ןענעק ייז זַא ,טלעוו רעד ןזיוועג ןבָאה ןדיי ,ןטקנוּפ ערעדנַא ןוא

 ןיא עדרעוו טימ ןברַאטש וצ יוװ ןסייוו ייז זַא ,טנעה יד ןיא רעוועג טימ

 -שטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ דנייפ-טיוט ןטימ ףמַאק

 , ,טייה

 ערעײט ןגָאז טלָאװעג ךייא ןבָאה רימ סָאװ ץלַא זיא סָאד טָא

 -יירש ןופ .ןבעל םייב ןבילבעג ןענעז זדנוא ןופ ךס ןייק טשינ ,דניירפ

 טבעל סע ,ךַאברעױא לחר זדנוא טימ טעברַא ןוא טביירש ,טבעל סרעב

 -עטיל עשיליופ-שידיי עייר ַא ןבעל סע ,ץילב ןמחנ רעטכיד רעגנוי רעז

 .א .א שטיווָאכוראב ןַאילימיסקַאמ ,ץעל ,ןורטסאי ,יקצינדור --- ןטַאר



 עטכישעג ןעלטיֿפַאק
 א

 -ַאי ןטסיטרַא יד טכיזפיוא רעזדנוא רעטנוא ךיז ןעניפעג ןוא ןבעל סע

 טבעל סע .רעטכָאט רעייז טימ דלעפנעמולב  ַאנַאיד ןוא ווָאקרוט סַאנ

 -רַאו טסייוו ריא יוװ ,ךיז טניפעג ןָאסלענעצאק קחצי .טכַאנ רעלאמ רעד

 יג ,עלרעּפ ,י .לעטיוו ןיא רעדנעלסיוא רַאפ רעגַאל םעד ןיא ךעלנייש

 רעגַאל ןיא ןרָאפעגסױרַא ןענעז םינקסע ערעדנַא עכעלטע ןוא םואבסקוב

 ןבעל ייז יצ .רעװָאנַאה ייב עללעצ ייב ןעגרעב ןיא רעדנעלסיוא רַאפ

 ,ץיירק ןטיור ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןכרוד ייז רַאפ טגרָאז ,טשינ רימ ןסייוו

 ,יב רימ ןגייל וויטקַא-רוטלוק ןטעגרהעגסיוא םעד ןופ לטעצ ַא

 ןענעז ךייא טימ ןעז וצ ךיז טייהנגעלעג ַא ןבָאה ךָאנ ןלעוװ רימ יצ



 םולבלענניר ?אֹונֿפע 004

 "רוטלוק עשידיי עלַא ןסורג עסייה ערעזדנוא רעביא טיג .קפס ןיא רימ
 סרעיוב עלַא ,סרעקיטסַאלּפ ,סרעקיזומ ,ןטסילַאנרושז ,סרעביירש ,סרעוט
 ןוא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ סרעפמעק ןוא רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ
 .,גנוזיילסיוא רעכעלשטנעמ-ןיימעגלַא

 - ןַאמרעב .א ר"ד
 םולבלעגניר .ע ר"ד

 ,1944 ץראמ ןט-1 םעד ,עשרַאװ

 .ץראמ ןט-1 םעד ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד :גנוקרעמַאב (=

 -ַאב רעשידרערעטנוא רעד זיא ,1944 ץרַאמ ןט7 םעד ,רעטעּפש ךָאװ ַא

 "סיוא ךיז טָאה םולבלעגניר ר"ד וו ,לײטיטָאטש ןשירַא םעניא רעטלעה

 "ולבלעגניר ר"ד .ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןרָאװעג טקעדעגפיוא ,ןטלַאהַאב

 ןזיירק יד ןופ רקיע רעד ,ןָאזרעּפ 25 ךָאנ ןוא ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמ

 .רעד ןוא טעגרהעצ קידארומ ןשטייד יד ןבָאה ,ץנעגילעטניא רעד ןופ

 טָאה ןפוא ןשירעריטרַאמ ַאזַא ףיוא .ָאטעג ןופ תוברוח יד ףיוא ןסָאש

 ימַאלּפ רעד ,רעקירָאטסיה רעטנכייצעגסיוא רעד ןבעל ןייז טקידנערַאפ

 ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ טסַאיזוטנע רעד ,רעוט-ללכ רעק

 ,1944 יַאמ ןט-20 םעד

 קייט ע2

 .(.לער) .אפוג טכירַאב ןפיוא ןיא גנוקרעמַאב יד (*



 ןוא רעוט עכעלטּפַאשלעזעג ,עטנרעלעג ןופ המישד
 ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז עכלעוו .רעלטסניק

 ןברָאטשעג רעדָא

 סָאװ ,המישר עקיזָאד יד :עיצקַאדער ןופ גנוקרעמאב
 לאונמע ר"ד ןופ ווירב םוצ ןרָאװעג טגיילעגייב זיא
 -טּפיוה זיא ,ןַאמרעב ףלָאדַא ר"ד ןוא םולבלעגניר
 -ניר ר"ד ןכרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ ךעלכעז
 ,טױט-רעריטרַאמ ןייז רַאפ טייצ עצרוק ַא םולבלעג

 ןוא עלופ ןייק טשינ טייוו זיא המישר ץקיזָאד יד
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ וצ ןטסניײממַא ךיז טיצַאב
 ןגעוו ,ןענַאזרעּפ ןגעוו רעדָא ,עשרַאװ ןיא ןענופעג
 ןייק תועידי ןעגנאנרעד ןענעז סע םוקמוא סנעמעוו
 ןיא ןרירוניפ רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ .עשרַאװ
 קילג םוצ סָאװ ,ןענַאזרעּפ ןופ ןעמענ חמישר רעד
 ךיז טניפעג ,לשמל ,ױזַא .ןבעל ןבילבעג ייז ןענעז

 קרַאמ ר"ד ,קרָאידוינ ןיא עדַארג םייח רעטכיד רעד
 רעליּפשױש רעד ,לארשי תנידמ ןיא יקצעשזָאוװד
 ,רעקעב אנילעצ ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןַאמרעדעל דוד
 תעב המחלמ רעד ךָאנ ןיוש ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו

 ,וו"זַאא וו"זַאא ,עשראוו ןיא עפָארטסַאטַאקרָאטיױא ןַא
 -ץגמוא יד ןופ המישר רעד ןיא ייז ןסילשנייא סָאד
 טאהעג ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא זַא ,טזיײװַאב ענעמוק
 ןשירָאטסיה םעד בילוצ .םוקמוא רעייז ןגעוו תועידי

 המישר יד רימ ןעגנערב טנעמוקָאד םעד ןופ טיידַאב
 .ןעגנורעדנע םוש ןָא

 םולבלעגניר לאונמע ר"ד עטנרעלעג

 ןייטש דנומדע טנעצָאד
 יקסווָאּפיל ר"ד רעּפיש קחצי ר"ד
 רעדניל םחנמ .'וגמ ןַאבַאלַאב ריאמ .ּפָארּפ
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 רעצעזרעטסָא טנעצָאד
 טַאלבנעסונ עלוט ר"ד
 - ןַאמהעל לאומש

 רעבמָאצ ןַאמּפיל ר"ד
 יקסנַאשזור ףלָאדַא ר"ד

 ןיקראמ רתסא ר"ד
 אקצאינשיוו אנאמָאר ר"ד
 ןיוועל םהרבא
 רעלקניוו .וגמ

 .ןייטשנרָאב לאיחי ,,,

 | אווָאנאסירוא .רגמ

 6 יקסנַאטילָאּפָארטעמ

 7 יקסנישטליוו .שזניא

 רעוושרענטנעצ .מ .,ּפָארּפ
 גנילרעטש .וו טנעצָאד

 ואדנאל װַאלסידַאלװ

 רענרעק לאכימ ר"ד

 ם י נ ב ר

 | * ָאנשטעסאיּפ ןופ ָאריּפש ןמלק

 עשרַאװ ןופ יקסנישזָאגָאר

 עשרַאװ ןופ םיובנעסינ

 עשרַאװ ןופ רעװָאדָאלוװאז
 עשרַאװ ןופ ענאהאק

 עשרַאװ ןופ קישמאז

 עשרַאװ ןופ ןַאמטעפ

 . עשרַאװ ןופ לאנאק

 .עשרַאװ ןופ ןָאסלעכימי

 עשרַאװ ןופ דלעפנעמולב

 =  שודָאל ןופ ןַאמטסײרט

 )0 / שזדָאל ןופ לעזיײמ

 םולבלעגניר ?אונֿפע

 ןיּפיר ןופ שטיוועיקטונ
 דנַאברעבוה
 וװָאשטַאכָאס ןופ בר רעד
 ןיזדאר ןופ יבר 'ועד
 קסמָאדַאר ןופ יבר 'ועד

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג

  ןַאמרעטיג קחצי

 .ןאגאז החמש

 ןַאמדירפ עשיז

 םיובנשריק םחנמ

 ךעשזרָא יצירואמ

 רענּפעג םהרבא

 שטיוועילעינא יכדרמ

 ןַאלּפַאק ףסוי

 רעלסערב לאומש

 רענליוו הירא
 טדַאטשיונ ןָאעל

 ןייטש לחר

 אקזדורגָאװָאנ עינָאס

 ןרעטשנגרָאמ ןנחוי

 דניקנייפ ךלמ

 יקסנושאי ףסוי

 ווָאקאינרעשט םאדא

 םולב ַאשַארבַא

 יקסוועשערעש וַאלסינַאטס|

 גרעבנעטָאר קירנעה

 שטיװָאפלָאװ םהרבא

 ןייטשלעקניפיקסווָאטרַאוװעל

 . שטיװעילעדנוז דרַאנרעב
 - .יקסנארַאשטש בייל



 עט בי ש ענ ן על ט י פ ַא ק

 . ןייטשנרָאב קחצי
 רעטניוו לאומש

 יקסווָאקיילימ לארשי ר"ד

 /  גָאלק רעזָאל

 (שזדָאל) יקסנַאיוװעשיװ ר"ד

 רעגנוא .מ

 ןייטשניב-ןיקריס ר"ד

 םולבנעזָאר ר"ד

 ןַאמרעב לאומש ר"ד

 רעלעה-עדיורב ר"ד

 (שזדָאל) עבלאווש ר"ד

 ןייטשניבור ןַאילוי ר"ד

 ןייטשטארב לאקזחי

 ןָאסנערעב ןָאעל .וודַא

 !; ואדנַאל בייל .ודָא

 לעיקנעב ווַאלסינַאטס .וודַא

 .- ץירוס לַאכימ .ווװדַא

 גרעבמיוב ןָאעל .ודַא

 יקסנַאירב קַאזיא .,וודָא

  לאקרעּפ .וװדָא

 ברַאפלעמיה ןָאעל .,וודַא

 ץטאק .,װדַא

 . ןייטשנרָאב דערפלַא ר"ד

 ןרעטשנעגרָאמ ר"ד

 םיובנעגייפ ןָאעל .שזניא

 ןַאמלַאש ר"ד

 ןָאסלעכיה

 ןַאמלוש .ודָא

 יקצינלַאק .שזניא

 ןָאסלעטיװ םהרבַא .וװדַא

 ןירבָאד דלָאטרעב ר"ד

 סיִרפיִש שזרעימיזדאלוו ריד
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 רַאילָאטס רעזָאל --- רעטכיר
 (שזדָאל) יקסרעדנעלָאה בייל
 (ץעיװָאנסָאס) ןַאמרעביל ר"ד
 שטעדעשּפ ריאמ

 רעצנעט לאיחי
 (שזדָאל) טרַאבצרַאװש
 (שזדָאל) ָאקנעדָאלָאכ
 (שזדָאל) ןייטשלעמרעמ
 (שזדָאל) יקסװוָאזיוװ
 (שזדָאל) יקסנַאנזָאּפ .ל
 (שזדָאל) ןייטשניבור
 (שזדָאל) יקסווָאנילַאמ
 סקַאװ סירָאב
 (ןידנעב) ַאװָארענטַאר עכענ
 (שזדָאל) ַאקסרקָאמ
 ַאװָאטרעקניּפ ַאירַאמ
 ַאװָאגרעבנירג-במָאלָאג ַאלַא
 ַאבמער
 - ןָאסלעשיפ

 טדימש ן

 ןייטשנרָאה

 רַאילקש

 ןיקטע

 ןַאמפָאה
 יקסנודאר דוד

 לעקנערפ דוד

 וַאדנַאל ילתפנ .שזניא

 ןַאמלעמיק רַאקסָא ר"ד
 דנַאהרעלַא יצירוַאמ .ּפָארּפ

 סַאנרַאּפ ףעזוי ר"ד

 גרעבסעדנַאל קירנעה ר"ד
 . רעטדעטשפָאה .רגמ



 קַאשטרָאק שונַאי

8 

 רעסקַא ר"ד

 רעניטָאכ ןָאעל ר"ד

 רעבוב ילעצראמ ר"ד

 רעלטטַאר קיוודול ר"ד

 - ןייטשרעבליז ַאזלע
 ַאװָאטּפַא ַאירַאמ

 עטּפַא קירנעה ר"ד

 ַאװָארעליטש ר"ד

 רעצרעש ר"ד

 דניקסיז דוד ר"ד

 רעדַא טסענרע ר"ד

 ַאװָאנעטּפַאלק ַאיליצעצ ר"ד

 ןגָאגַאדע פ
 ו

 שטיוװָאכמיס עזָאר

 ַאקסנישטליוו ַאינַאפעטס

 רעבוַאט ריאמ יו"ד

 עדוַארב עיש

 דניורפ ףלָאדַא

 רַאילָאמס ןתנ

 יקסווָאקטוג שַאילע

 ַאװָארעגיײװש .ַאינַאפעטס

 . טַאלברָאר ַאירַאמ
 שיפּפעלק ַאירַאמ

 טילב-ךילצרעה עגייפ

 | ןַאלּפַאק .מ
 יקסלעבול ןועמש ר"ד

 | רענילבול ימענ

 ןייטשנעטכיל לארשי

 / . צדוָארב שוינעגואע

 םי5ב5עגניו 5אונמע

 ּפָאקנעצַאּפש ַאנער
 (שזדָאל) ַאװָאניײיטשנעטכיל

 רעטעטשדנַארב לַאכימ ר"ד

 װָאקטסָאמ

 יקסנינאק ןָארַאגַא

 ַאקסנימַאק-סודרוג ַאלעטס

 גרעבסייוו השמ

 ןיַאקנעב ןרהא
 םולבנעזָאר לֹואש

 ןַאמזייר ליכ

 ןײטשנעטכַאנ ַאזיל

 םולבלעגניר ַאטידוי

 ןייטשנרעב לעװַאּפ ר"ד

 גרעבזניג המלש

 ַאוװָאקיבלעיק ַאיצילעפ
 ךַאברעיוא ַאלעב
 אנווורענּפמעק ַאינַאעל

 ַאװָאטרעװָאזַאל עמולב

 ַאװָאנַאמלעגילפ ַאננַא

 ַאװָאנַאמרעּפַאש עלייק

 ַאנווריקלעּפַא תורי
 ַאקסנישזַאמ .ַאנילעצ

 ַאקסווָאנַאײרעבַארג ַארַאס

 ַאקסלַאװָאק ַאגערי
 עדיורב ַארימ

 לעבַא עזייר

 ןַאמלָאפ קערַאמ
 ַאקסװָאטַאינַארב

 יקסנַאמיש

 ןרָאקדלָאג

 יקסניגַארב
 שטיװָאקשרעה-שטיװָאניבָאר .ַאנעלעה



 עטכישעג ןעפטיפ ַצק

 רַאילקש

 ַאוָאניװעל ,ל

 ַאקסװָאנַאמלעז

 ךַאברעיױא ןָאעל

 ןַאמצלָאה ףעזוי

 ַאװַאטסיװָאלַאמ-דנַאלדירפ

 גייווצרעבליז ַאנעלעה

 ןייטשנרָאב םייח

 יַאמ ןטי24 ,עשרַאװ

 ,ןטסילַאנרושז ,ןטַארעטיל
 רעגעלרַאפ

 ןילטייצ ללה ---|

 ןילטייצ ןנחלא
 ענזיצַאק רעטלַא

 (דרָאמטסבלעז) ןרָאהשריה לאומש

 (דרָאמטסבלעז) ןרָאהנײא ןרהא

 (דרָאמטסבלעז) קישטנַארָאה ןועמש

 רערעל לאיחי

 גרעבנייטש .ש

 סיל ןמלק

 ןרעטש לארשי

 יקסווַאשרַאװ ריקי

 טרעבליג המלש

 ןַאמריק ףסוי
 יקצינּפוטס .י .ש

 שטיווָאניליכ ןויצ-ןב

 יוװָאגָאר םהרבא

 ןייטשלעקניפ הימחנ

 סינּפיק םחנמ

 סוּפָארּפ ,י ;י

.4 
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 יקצולירּפ יבצ

 יקסמירק .מ

 עזוװַאג .א

 ןַאמרעקע .ב .א

 ("םילעס;) ץלָאהנרעב .מ

 ("עשטנָאב;) דלעֿפנעזָאר םהרבא

 ןירג לאימחרי

 רעגערּפ בקעי

 עלעשרעה
 ("דלעפ;) םרווודלעפ .י
 ןייטשנרעב .י

 וװָאלַאקס .ז

 יקסווָאקַאר
 (*תפי;) ָאריּפש ."

 ןיטסעק אּפיל

 אקרויּפעשּפ הדוהי

 רעּפש הנוי

 ץישעבייא ןתנ

 ןרעטש שרעה

 עדַארג םייח ן
 רענדושט .מ

 רערעלרָאפ

 יקסווָאלזָאק

 ("קינלַאכַאנ עקרוא;) שטיװָארעברַאפ

 ("רָאמָאט , גַאלרַאפ) רוש בייל

 דרָאמטסבלעז
 יקצובעשט .ג |

 ביורטנייוו
 ַאקצערַאי ַאװַאטסוג

 סעלעשעה קירנעה

 טרעװָאזַאל ַאקירנעה

 לעגנעלש ווַאלסידַאלוװ



00 

 יקסנַאשקָאֿפ דינָאעל

 רעקעב ַאנילעצ

 ַאװַאקַאּפַאלס ַאיליצעצ

 וָאקינרַאמַאג יטטעב

 .ןרָאפישזער ןוא ןטסיטרַא

 גרעבמַאס קיזייא

 ַאקסעלרָא םירמ

 שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק

 / אוַאמ יכדרמ

 (קערַאמ ײשזדנַא) ןייטשנרַא קראמ

 גרעבנידלָאג רתסא

 זַארב הנח

 ץרוק םהרבא

 לעטסָאפ החמש

 לעקַאפ ערָאד
 רעלדנַאט

 רענטוק המלש

 ןיוועל הנח

 ןעימַאק ףסוי
 בילטָאג אנעלעה

 ןירב סקַאמ

 ןַאמרעדעל דוד

 םיובנריּב

 גרעבנייוו

 עירול

 רעזייר ַאטענַא

 ןַאמרעש דוד

 שטיװָאקשָאמ

 יוװעל קַאשז

 ךניקְסיוו

 םול בל ענניר לאונמע

 עדייוו חשמ

 ָאריּפַאש לַאינד

 ַאנוװרעגניטכַאמ |
 שטיווָאנימ
 רעגיצנַאד לקנַאיו

 ןרָאטּפלוקס ןוא טרעלַאמ

 קיטשמַארק ןַאמָאר

 קַאלדנומ עניגער!
 ןַאמדירפ סקילעפ!
 לַאטנעזָאר ןַאמָאר
 שטיווװָאילע .מ
 יקסנישטָאקיט לארשי
 ביורטנייוו
 שטַאבמערט

 קַאיגוװילש

 ַאגעשטסָא םהרבא

  טפַאשרעה םַאדַא

 יקסנַאדזוא |
 שטיװָאניבַאר קירנעה

 רע קיזומ

 ןַאמלוּפ ןועמשי

 ךייטיונ ןַאירַאמ
 טדַאטשנעזייא ,מ/

 ןײטשטַאלג לארשי

  ןײטשטַאלג ףסוי
 סישיווייפ .י
 סקַאז

 ךלעפגילעז הרמז



 עט כיש עג ןעל טיּפַא ק

 ןַאמצלָאה קיוודול

 רַאליּפ סקַאמ

 ןַאמרעממַאה לארשי

 ןייטשקיד ַאננַא

 קרַאמיונ ארעיוו

 סייר רָאדָאעט

201 

 קעשַאטַאק

 ןַאגַאק
 וַאטַאלפ ידַאקרַא

 ןַאמרעש

 םיובנעזָאר יצַאנגיא

 טיוהשיפ .פָארּפ

 1044 יַאמ ןט*24 ,עשרַאװ



 ןעמענ ןופ רעטסינער

 .א

 .08 - לכימ שטיוװַאמַארבא

 .90 ,98 -- רתסא שטיװָאמַארכַא

 .1528 -- הרש ַאװַאקמַארבַא

 .1599 - ןאמדירפ שטיוװָאמַארבַא

 .162 -- בקעי שטיװָאמַארבַא

 .1064 -- ץרעה שטיוװָאמַארבַא

 .104 -- קעשרעה שטיװָאמַארבַא

 .105 -- לאומש שטיוַָאמַארבַא

 .200 -- ר"ד םהרבא

 .104 -- ר"ד ןרהא

 .208 -- ר"ד אקמַארבַא

 .208 -- ר"ד בקעי דרַאנרעב ןָאזמַארבַא

 .206 -- ר"ד שטיוװָאמַאהַארבַא

 .81 -- קעשַאמ שטיװָאקדָא

 82 -- בקעי שטיוװאקדָא

 8002 -- ןועמש רעלדַא

 .258 ,14/ ,12 -- רעטירד רעד טסוגיוא

 ,44'292 ,290 -- ןַאילימיסקַאמ טכילשנוא
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 810 ,804 -- דרַאנרעב טכילשנוא

 2889 -- קיוודול ץיּפשװַא

 .8442 -- ר"ר ץיּפשסיוא

 .858 -- ןמלז ןויוהנפיוא

 .421-8 -- יקסנישוא

 .881 -- להר ךַאברעיוא

 .298 -- שרעה שטיוװַאקציא

 .04 המלש יקסוװעלעַארזיא

 .101 ,148 -- לארשי שטיוװַָאקציא

 142 -- ףלָאװ שטיװָאקיזייא

 .188 -- לכעמ שטיוװַאלײא

 ,187 -- רוד שטיוװַאקציא

: 
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 .108 -- רָאדיזיא שטיװָאקיזייא
 101 --- ַאזָאר ַאלעבַאזיא
 197 -- ר"ד קיציא
 .197 -- ר"ד קיזייא
 | 199 -- ר"ד אקציא
 .202 -- (אנוליּפ) ר"ד קעציא
 .588 ,528 ,826 -- ןרהא ךַאבנעזײא

 .290 -- טעייא

 820 ,208 ,202 -- ינָאטנַא םיובנעזייא

9, 

 051 --  ַאשירַאמ טַאטשנויײא

 98 -- יקסװַאשלָא
 .282 ,981 ,140 -- ניניק ,רעדנַאסקעלַא

 / .901 -- גרוריכ והילא
 207 ,199 -- ר"ד והיִלא

 228 --- וועינגיבז יקצינעשלָא
 .880 '808 -- שטיװָארדנַאסקעלַא

 .880 -- רַאצ ,רעדנַאסקעלַא
 888 -- ר"ד ןישטָארַאי ןֹופ ןנחלא
 .856 -- טסוגַא דנַאלרעדנַא

 .880 -- ןַאילימיסקַאמ דנַאלרעדנַא

 .49058 ,200 -- ינַאטנַא יקסוװַארטסָא

 .2891 -- שַאמָאט יקסװַארטסַא

 422 -- יקסװַארטסָא

 .848 ,229 -- .י ןשָאטַאּפָא

 ,206 ,187790 ,172 -- ר"ד והילא דרַאקַא
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 .206 -- ר"ר לאומש ףסוי דרָאקַא

 .2000 -- ר"ד ?דנעמ שטיוװָאנַארַא

 .200 .289 --- .פָארּפ ָאליפרָא

 .215 -- .וװ יקסוואלרַא

 8484 ,889 -- סקילעפ ןייטשנארא



 ,848 -- המלש ןייטשנרא

 .426 -- יכררמ שטיװַאנָארַא

 .208 -- ר"ד רשא

 68 -- לדנעמ דוד יזננשא

 .848 -- םולש ׁשֵא

 ב

 72 ,68 -- װַאלסינַאטס ַאקשטירַאב

 011 -- גיניק ,ןַאפעטס ירָאטַאב
 .140 -- ַאנָאב

 .88 -- יקסוװָאקינטרַאב

 .108 ,07 ,849 -- ץעלָאמַאהַאב

 92 -- קעוװועל שטיוװעקנַאב

 .94 -- יקצנעלַאב

 .94 -- יקסניכַאב

 .101 -- דוד שטיוװַָאכורָאב

 .101 -- םהרבא שטיֹווָאכורַאב

 .100 -- ןבואר שטיוָאכורַאב

 -- (עקארק) ר"ד ןושרג שטיוװָאכורַאב
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 ,288 ,220 ,917 ,196 -- ר"ד .מ ןַאבַאלַאב

8, 804, 250, 400, 411, 416, 4846, 

481-9, 828, 920 858, 

 .210 -- קירנעה יקצישזבַאב

 .218 -- .י יקסװַאנַארַאב

 .280 -- .פָארּפ רעיַאב

 ,200 -- ןַאפעטס יקסוװָארבאב

 ,2820 -- ר"ד יקסוװאנַארטב

 .420 --- יקסװָאברַאב
 .826 ,470 ,471 ,409 ַאלַאס ןָארַאב

 .481 -- ףעבַאב

 .880 -- רעלעש ַאנילַאה ַאקסלוכַאב

 .84/ --- וָאכָארָאב

 .978 ,979 ,270 ,208 -- שטיוועקטראב

 .8508 -- ןַאילימיסקַאמ שטיווװַאכוראב

 .180500 ,109 ,114 -- שטיװָאמירטוב

 .148 -- הלָאװ שטיוװַאמינוב

 .160 -- שטיוװעשטוב

 .198 -- ר"ד סקוב

 .210 ,209 ,290 -- ירעשזרוב

 .041:3 ,289 -- םאדא ץערעיוב

 .480 -- ןירַאכוב

 .85858 --- .נ םיובסקוב

 ./4 ,13 -- קעשיצנַארפ יקסנילעיב

 , .2260 -- רעביב

 .220 -- ַאניװדַאי ַאקסלעיב

 ,288 -- ר"ר טנומניז יקסווָאכיב

 880 ,897-8 '811 ,2802-4 ,200 רוקָאלַאיב

 807 -- ר"ד קירנעה ןעזיײאלעגעיב

 .812 -- ןַאהַאי דלעפנענעיב

 812 -- ַאננַא דרלעפנענעיב

 .4/8 -- ַאלסָארַאי ָאלדיב

 .881 -- ןמחנ ץילב

 888 -- ַאנַאיד דלעפנעמולב

 .416 ,418 -- קנַאלב

 .414 -- לארשי רעאלב

 .82 -- יקסנַאלב

 .59 -- ןועמש שטיוװָאקרעב

 .94 -- קעשרעה שטיוװַאקרעב

 .101 -- םייח שטיוװַאקרעב

 .161 -- !םהרבא עיגרעב

 .101 -- ינַאטנַא יטנאפנעב

 .2829 '192 ,190 -- ר"ד סנערעב

 .192 -- יוועל סידנעכ

 .192 -- רעלקעב

 .197 ,199 -- ר"ד רעב

 .108 -- ר"ד דוד רעב

 208 -- ר"ד אקרעב

 ,208 -- ר"ד ןעב

 .208 -- ר"ד לאכימ טקידענעב

 .2089 .מ רַאנרעב

 .998-4 ,2587 -- סיוודול ןייטשנרעב

 .483 -- חׂשמ שטיוװַאקרעב

 .480 -- .מ ןָאסרעב

 818 -- ר"ר .ר רעקעב

 .541 ,558 ,820 -- (שטיוװעלעסַאי) קערעב



 5848 ,849 --- ר"ד .א ןַאמרעֿב
 548 -- (ןיקמעט) עשַאב ןַאמרעב
 .568 --- ַאנילעצ רעקעב
 .818 -- גרעב
 ר"ד ןושרג ששטיוװַאכורב

1984. 
 .268 ,281 -- טדנַארב
 , .64 -- ףעווי יטָאלעב
 .101 -- םהרבא שטיוװוַאקרעכב

 .281 -- ר"ד יקסװָאדַארב
 .843 ,808 -- ןיורב

 889 --- ןַאמּפיל לָאשערכ
 .418 -- ַאנַאטנערב

 .80'419 -- קירע גרובנעדנַארב

 .9018 -- סוקצורב

 .829 -- באז יכדרמ עדיורב

 .544 -- עדיורב
 .081 -- הנח זַארב

 .2156 ,271 -- ןורב על
 .160 -- לירב

 -- (עלַאיב)

 .כ

 72 -- ונַאג
 04 ,168 ,121 --- ַאטנָאנ
 148 -- שזעימיודָאלװ ןָאדַאג
 .187 -- שואעטַאמ יקסוועינדַאג

 .100 -- סיצָאנ

 .194 -- יקסװָאסנָאג

 .19/ -- רימשרלָאנ

 .204 -- ר"ד ןָאדרָאג
 204 ר"ר הסוי ןָאדרָאג
 .204 -- ר"ד לאיתוקי ןָאדרָאנ
 ,808 ,2005 ,288 -- דרַאנרעב ןַאמדלָאג

9, 810, 811 
 ,296 288,  -- לארשי רעזייל לעבָאסדלָאג

8 807, 588. // 
 ,298-4 ,200 ,288 -- סוקרַאמ לעבָאסדנָאג

 .838 58, 408, 
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 ,8*807 ,204 --- ןַאעל לעבַאסדלָאנ

 ,808 -- קיוודול ןײטשדלַאג
 .808 -- םלעהליוו ןײטשרדלָאג
 800 -- קחצי ןַאמדלָאג

 09 -- ץַאנגיא ןַאמדלָאג

 .809 -- ישועי ןַאמרלַאג

 800 -- רוטרַא ןַאמדלָאג

 818 -- ןײטשרלַאג

 821 -- ַאטיּפַאר יקסנַארװַאג

 ,828 -- יאקצענַאג

 849 -- ףסוי טדימשדלָאג

 .404 -- יקסנישטרָאג

 .482 ,480 -- ןירָאג

 .496 -- ַאילַאטַאנ ַאקסװָארַאשנַאג

 .92 -- רעוײל שטיװָאלַאדנ

 .187 -- יקסװָאקַאטוג

 .818 -- רעדנַאסקעלַא יקסווָאמוג

 .824 -- ןַאּפעשטש  ַאזוג

 .849 ,841 ,589 -- בקעי ןיײוװטוג

 .480 -- שטיװָאלּפמוג

 .84/ -- .רגמ יקסװַאקטוג

 .198 -- יצַאנגיא יקסװַָאיבמעלַאנ

 .00 -- ןַאי יקסווָאבישזג

 .211 -- טװַאטשיײנ

 .80 -- רעלזיג

 ,220 -- ץיארדעיג

 ,226 -- ר"ר ףלָאװ גרובזניג

 .800 -- שטיװַאשריג

 808 -- רעללינ

 .410 -- רעגײג

 .818 ,802 -- .י ןַאמרעטיג

 .802 -- .6 גרובזנינ

 .428 -- ףעזוי קילעזקילנ

 .881 -- ןײטשרדַאלג

 .28854 -- ר"ד ליפָאעט קילג

 .201 -- גרוריכ םהרבא לַאילמנ

 ,928 ,810211 ,209 -- ר"ד .מ .נ רעבלעג



 .244 -- עטעג

 .480 -- שובייל שטיװַאלצעג

 .886 -- לאפר רעברעג

 .8541 -- רענטעבעג

 ,2846 -- .סָארּפ טװָאטשרעג

 .948 ,92 -- ןועמש יקסניווערג

 .103 -- ר"ד סָארג

 .210 -- רַאונערג

 .888 -- םייח עדַארג

 .482 ,415 -- ללערג

 .440 -- ץערג

 8478 ,889:40 -- רָאטקיװ ןרעטשסַארג

 ,287 ,288 -- טײהסַארג

 ,251 '101 --- יקסלַאכַארג

 ,889 -- שרעה םולבדלעג

 יד

 0 -- יַאלַאקימ שטיוװעלעינַאד

 .82 -- ףלָאװ שטיוװַאדיוװַאד

 .819 ,157 '104 ,82 -- יקסװַארבמָאד

 98 -- יקסנישטבאד

 .100 -- םהרבא שטיװָאדיװַאד

 .100 -- קעשרעה שטיוװָאדיװַאד

 .148 -- לַאכימ יקצעלעינַאד

 .202 -- ףסוי המלש טַאנָאד

 ,204 -- ר"ד אקדיװַאד

 .214 -- טשריפ ,יקוראגלָאד

 ,208:4 ,201 ,287 -- ןועמש שטיוװאקנַאד
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 ,804 -- יקסוװָאלינַאד

 .818 -- ןָאעל יקסװעשַאמָאד

 ,899 -- םהרבא שטיװַאקנַאד

 ,200 ,199 ר"ד דוד

 ,81 -- ַאקסנישזדשזעשוד

 .818 ,410 -- .ׁש ווָאנבוד

 .8286 ,608 -- םחרבא רעקוד

 ,858 -- ר"ד קרַאמ יקצעשזַאװד

 .251 -- ילסװַאקיװישוד

 .816 -- יצַאנניא יקסלווועיזד

 .142 -- ?קנַאי םיריימיד

 .808 -- ןָאמיש יקציבשזרעישזד

 .482 ,480 -- ןיװַאשזרעד

 .442 ,497:8 ,408 -- רופייד

 ,420 -- ןטעד

 ,801 -- שטיוװעקשזנַארד

 811 -- ר"ד בקעי רענבָארד

 יה

 .186 -- ףעזוי ץנַאה

 .287 --- רֹוד ןרעּפלַאה

 ,2000 -- ר"ר קישטרַאטקַאד ןראה

 .216 ,278 ,272 רעיַאה

 157 -- רֹוד שטיװָאלעַאה

 .028 -- ןָאעל יקסרעדנעלַאה

 ,628 -- קילַאפ רענפַאה

 881 -- קיוודול ןַאמצלָאה

 ,806 -- רעװַאטנַאה

 .829 -- (לארשי) .ל ןרעּפלייה

 ,851 ,516 ,51214 ר"ד ףעזוי ןַאמסלעדנַאה

 .840 ,899 -- ןַאילוי ןַאמסלעדנַאה

 ,849 -- ןבואר ןַאמסלעדנַאה

 .408 -- יקצעדרַאה

 ,0148 -- ילעצרַאמ ןַאמסלעדנַאה

0. 

 .847 -- בר ,.ש דנַאברעבוה

 892 -- ר"ר .א .ש יקצדורוה

 .199 -- ר"ד ןקזה

 197 -- ר"ד שריה

 ,198 -- ר"ד ןתנ ןב שריה

 199 -- ר"ד ךירנייה

 ,190 -- גרוריכ ,ףסוי שריה

 -- .םָארּפ ,קיוודול יצירואמ דלעפשריה

,265788 ,260*1 ,287 ,8 

 ,840 ,28941 --- רָארָאעט ןאמייה

 849 -- ןַאילוי ןַאמייה

,6 
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 .178 ,1448 ,148 -- שטיװַאשריה
 812 -- .ּפָארּפ שריה

 .200 -- ר"ר (וָאכָאטסנעשט) אפור שריה

 .476 ,4118 ,509 -- .פַארּפ .מ יולה

 .88 -- ןַאי ןַאמהעה

 .88 -- ַאנישזַאטַאק ןַאמהעה

 94 -- ײשזדנַא גינעה

 .157 י909 -- שיווייפ שטיוװַאקשרעה

 .101 -- קעשַאמ שטיוװַאקשרעה

 .167 -- ןושרג שטיוװַאקשרעה

 198 -- ר"ד המלש שטיוװָאקשרעװ

 ,201 -- ר"ד קיצרעה

 .208 ,2984 -- בקעי רעלטפעה

 2084 ,288 -- לּפָאק ץרעה

 .874 ,558 ,292:4 ,288 -- סַאנַאמ ץרעה

 .204 ,290 רעדנַאסקעלַא ץרעה

 . .810 -- ךובלעה

 814 -- ץרעה

 .888 -- ןַאמרעה

 ,88942 -- רָאדַאעט גנירעה

 ,226 -- אקמַארבַא שטיװַאקשרעה

 .458 ,4898 -- קערעב שטיוװַאקשרעה

 וו

 60 --- יליזַאב יקצילַאװ
 4 -- ןינוד ַאװַאשטיװַאסנַאװ
 | .80 -- יקצענַארַאװ
 .81 -- רענגַאװ

 .148 -- ןוב שטיװַאפלַאװ
 .188 -- ַאקצעדעיַאװ
 ,219 ,188 -- שרעה ףלָאװ

 101 -- טסוגיוא ץנַארּפ ףלָאװ
 -9429 ,197 ,191 -- לאונמע םהרבא ףלָאװ

9. 
 .908 -- ר"ד עקשרעה שטיװָאלַאװ
 / .203 -- (קעדורג) ר"ד ףלָאװ
 204 -- ר"ד אלָאװ
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 .:08 -- ֿבאקַאי ךילַאװ
 ,240 -- ר"ד דנַאנידרעפ טסוניוא ףָלֵאֹוו

46. | 

 / 986 ,288 -- ר"ר ףסוי ףלָאװ

 י .278 --- .א יקצעלַאװ

 ,516-21 ,204 ,209 ,290 -- ןָאעל שיפנעגַאװ
 | יי .9

 474 ,816 -- המלש שיפנעגנַאװ

 817 -- רטָאיּפ שיפנעגַאװ

 .8201 -- קירנעה להָאװ

 ,209 --- ר"ד יקסוועיליסַאװ

 / 454 ,564 -- ףלָאװ

 ,414 -- קחצי שטיװָאלַאװ

 .482 -- לאומש שטיװָאפלַאװ

 .481 -- ןיגלָאװ
 547 -- .ה רעקַאװ

 99 -- דוד שטיוװַאפלוװ

 159 1101 -- קעװעל שטיװַאפלוװ
 .81610 -- ר"ד ַאעל ןַאמלוװ

 .408 ,402:8 ,490 -- יקציציווו

 .6/ -- עירַאמ ַאקסלַאּפַאלעיװ

 .4 -- ?ליװ

 984 --- ףָאהגניליװ
 ,859 ,814 ,238 ,1444 ,97 --- יקסוועינשיוו

 .138 -- קיפנעשטליוו

 .128 -- םירפא לעטייוװ

 .158 -- טרענייוו

 .218 -- ר"ד סקילעפ םייח סילַאטיװ

 .228 -- ר"ר בקעי רעלקניוו

 ,870 ,894 ,271:4 -- יקצָאנסיוװ

 ,818 ,209 ,208 ,274 ,211 -- יקסלָאּפָאלעיװ

58, 372 880, 

 ,200 -- רלָאּפָאעל טילבנעצייוו

8, 816, 558, 879 

 547 -- .ש רעטניו

 .818 ,514 -- ר"ד ךיירנייוו

 .518 ,814 -- לחר רעצינשיוו

 / .פ/2 -- רענרעװ

,,4 



 .080 .80 -- ןייטשטעוו

 478 -- סקַאמ רעבעד

 ז

 04 0 -- יקסיאמַאז
 .120 -- יקצאלבַאז
 .81 --- יקסעלַאז
 .4407 ,488 ,110 --- יקסװעשקַאז
 ,82 -- יקטװַאלסַאז

 .104 -- לעמַאז
 .400 -- רעממאו
 ,188 -- ףעווי שטיוװַאטיכַאז

 .106 ,103 -- ףעזוי יקסװעשלקַאז

 .9080 -- ליפָאעט יקסולַאז

 .808 -- ַאשיװַאז

 .818 -- יקסװעלַאז

 .418 -- טרַאבמאז

 ,854/ -- אנבש ןַאגַאז

 .881 -- סקַאז

 ,909 ,71 -- לאומש רעוװװעקטיגז

9, 440, 441, 811, 802. 

 .150 158 -- יקסוװָאכשזעיבז

 ,244 '69 -- רעטי8 רעד טנומגיז

 -- רעט1 רעד טנומגיז

 811 -- שטיוװעקילביו

 .811 -- ןועמש קישטייז

 .851 -- לאכימ שטינז

 .484 -- הנוי שטיוװַאקלעז

 .904 -- ר"ד ןַאמלעז

 ,186 -- קעשַאמ שטיװַאנַאמלעז

 .812 -- לכבבורז

 .04 -- לוַאלסינַאטס יקסוװעקלאשז

 .121 -- יקסוואנראשז

 .804 ,108 ,121 -- קַאינועלעשז

 .84 -- יקסװַאקושז

 .91 -- יקסוװָאכושז

 ,2004 -- ר"ר ףסוי שטיוװָאדישז

 .220 -- ַאנָאשז ער

,8024 ,9 
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 -- ר"ה לעװַאּפ קעדישז

 220 -- וואריווש

 .ה

 .158 -- חסּפ שטיװָאמײז

 .108 -- ר"ד ןושרג שטיווַאפײװה

 900 -- (ססיוװואטס) ר"ד םייח

 .ט

 ' 898 -- יקסװָארַאלַאו

 .848 -- .פָארּפ יסמָאט

 8189 -- ןַאיצול יקסרַאקָאט

 .82{ -- יקטוועשַאמַאט

 .819 -- ןַאהט

 .808 -- סָאנָאי ווָאקרוט

 .442 -- .א רעכיוט

 ,228 -- יקסװַאדרַאװט

 808 -- לוקרוט

 889 -- קירנעה דלַאהדנעגוט

 .208 ,208 -- בקעי דלאהדנעגוט

 110 -- יקסװַאמיט

 180 -- ינַאטנַא ויוחנעזימ

 .188 -- המלש רעכייט

 ,821 -- ףלָאדַא גנרעבנעטכַארט

 ,828 -- יקסוװעשַארט

 .810 -- .רנמ ,ש ץנורט

 ,480 -- קעלַאװו יקצענרַאשט

 'מ82 .818 -- רעװַאקירעשט

 .281 -- .פָארּפ וָאסיושט

 .880 ,201 ,228 --- יקסװָאכַאשט

 968 --- יקסװָאקַאיװרעשט

 .1608 -- ץיגרעשט

 .410 ,210 ,151 ,112 -- יקצַאשט

,4 

 ,406 ,188 ,7/4 -- טשריפ ,יקסירָאטרַאשט

 יו
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 00 -- יקסװאנַאלבַאי

 .87 -- םיכַאאי שטיװָאבוקַאי



 90 -- ףלָאװ שֿטיוװַאֿבוקַאו
 ,101 -- רעדנַאסקעלַא שטיווָאכוקַאי

 .102 -- המלש שטיװעלעקנַאי

 .1028 -- קעשַאמ שטיוװָאבוקַאי

 144 -- קיציא קַאיװשזַאי

 .148 -- שטיוװעלעקנַאי

 .148 -- םייח שטיוװָאיסָאי

 .155 -- ךורב שטיװָאלעאי

 .1859 -- לאומש שטיוװָאבוקַאי

 .168 -- אקטראמ שטיוװָאלעסַאי

 .166 -- יקסנישַאי

 .186 -- ַאנַאי יד ַאנַאי

 .194 -- ר"ד םהרבא שטיװָאבוקַאי
 198 -- ר"ד אפור עקסַאי

 .106 -- יקסווָאבוקַאי

 .198 -- לאומש ןָאזמיכַאאי

 204 -- ר"ר ׁשֶאי

 ,208 -- ר"ד לקנַאי

 ,204 -- ר"ר לעװָאי

 .2004 -- ר"ר (ףסוי) שֵאי

 -- ,גיניק ,שזעימיזַאק קישטנַאלעיגַאי

8. 

 2282 -- ר"ד בוקַאי יקסניסַאי

 .804 -- לוַאלסישזרז יקסװעשטנַאי

 .826 -- םירפא שטיװָאלעַָאי

 884 -- ףעזוי יקסרַאװַאי

 ,888 -- עקטרַאמ שטיװָאלעַאי

 899 -- שטיװַאשונַאי

 .426 -- ַאקשַאנָאמ שטיוװַָאישַאי

 (רעוועקטיבז :עז) ?אומש שטיוװָאבוקַאי

 .492 -- 

 512 -- סערעב שטיוװעילעסַאי

 .818 -- יקסנושַאי

 .882 -- ןורטסַאי

 802 -- ר"ד ןימינב ןב ביי הדוהי

 198 -- ר"ד אפור עישוהי
 .199 -- ר"ד אפור הדוהי

 ,80 -- אקליח שטיוװָאפעזוו
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 01 -- אקשרעה שטיוואקדוו
 .2/ -- אלימ שטיװַאקדוי

 .100 -- םיכַאָאי שטיוװַאפעזוי

 .160 -- קעשַאמ שטיװַאקדוי

 .198 -- לשעה שטיוואקדֹוי

 .194 -- יתבש שטיוואפעזוי

 .199 -- ר"ד אפור ףסוי

 .199 -- ר"ד ףסוי

 ,200 -- ר"ד לאוי

 .208 -- ר"ר אקרוי

 .808 -- סנעגרוי

 .882 -- םיכַאַאי שטיוװַאקדוי

 .2465 -- יתבש שטיוװָאפעזוי

 .690 -- רעקיליה רעד ישועי

 .91 -- ַאשװָאמ שטיװַאקשזרעי

 .198 -- ר"ד לאוי בקעי

 228 -- גיניק ,רַאררעיבַאּפ ןופ ישועי

 201 -- ר"ר בקעי
 .186 -- ר"ד ריאמ קחצי

 ,222 -- יבכררמ המי

 .199 -- ר"ד קחצי

 .204 -- ר"ד לארשי

 .80/ .מ יקסווָאבובעי

 יב

 .80 --- יקסנישטאב

 94 -- יקסװַאטנעמַאכ

 .154 --- יקסנימַאב

 .158 -- חסּפ שטיװָאמַאב

 .208 -- יקסנילַאכ

 .847 ,310 ,218 -- סוטיט יקסניבולַאב

 822 -- .א ןהכ

 ,884 -- ווַאלסינָארב יקסווָאבעלכ

 .828 ,827 -- יקסוועלעימכ

 529 -- יקצינלעימב

 ,220 -- ר"ר ?אומש ץ"ב

 ,199 -- ןַאהַאי ןַאיטסירכ



 ל

 100 -- רדרַאנרעב ץעמ עד רעטאל

 .200 -- עשזונַאל

 .808 --- ַאװַאסיַאל

 811 -- ר"ד גרעבסדנַאל

 8914 -- ר"ד יקסוװָאדנַאל

 889 -- ןַאעל עדנַאל

 889 -- יצירוַאמ עדנַאל

 889 -- לאינד עדנַאל

 .878 -- םייח עדנַאל

 .199 -- יקסווַאנעגנַאל

 .08 ,08 -- טשרימ ,יקסרימַאבול

 74 -- ַאלעבַאזיא ַאקסרימַאבול

 .202 -- ר"ד לאונמע יול

 214 -- ר"ד קעשיצנַארפ קול עד

 .219 -- ןיטראמ רעטול

 .482 ,480 -- ןיקול

 .480 -- יקסרַאשטַאנול

 .496 -- יסצעבול

 .822 -- רעוועשטידרעב קחצי יול

 ,66 -- יקסּפיל

 ,198 -- ר"ד סקילעפ ןַאמבייל

 .80 -- קעשרעה שטיוװָארעזייל

 לארשי שטיווַארעזייל

 .148 -- אקמַארבַא שטיוװַאביײל

 ,900 -- ר"ד םהרבא שטיוװָאביײל

 .201 -- ר"ד סקילעפ ןַאמּפיל

 .208 -- ר"ד ָאבייל

 .208 -- ר"ד בקעי ץישַאביל

 .888 ,208 ,289-90 -- דלָאנרַא דניקביל

 880 -- ַאשַאװיל

 ,20052 -- ןישָאטארק ןופ קחצי רעזייל

8949, 9978, 428, 4340, 438*41, 414, 

9, 4081, 

 490 -- קעסָאי שטיוװָאנַאמטיל

 .0243 ,822 .א ןיסעיל

 ,848 ,599 -- .ה קיווייל

 .64/ 544 םהנמ רעדניל
 .228 -- ַאמיל עד

 ,68 -- װַאלסונָאב יקסנישטשעל

 98 -- ַאקראיַאמ שטיוװַאקוװעל

 .1607 ,94 -- בקעי שטיוװָאקוועל

 101 -- קיציא שטיװָאקװעל

 .101 -- לדוד שטיוװַאקוװעל

 157 -- םהרבא שטיװָאקוװעל

 162 -- ןימינב שטיוװַאקוװעל

 .102 -- רעדנַאסקעלַא לעבעל

 .168 -- יזעלַאס יקסוועיסעל

 .118 -- לרנעמ ןיּפעל

 ,190 -- גניסעל

 .192 -- רעלינק ןיוװעל

 886 ,220 ,196 -- ר"ר . ןיוועל

 .200 -- ר"ד קעוועל

 .201 -- ר"ר הדוהי ןיוװעל

 ,201 -- ר"ר סוקרַאמ ןיוועֶל

 .207 י902 -- ר"ר השמ יוועל

 .2002 -- ר"ר קילעשרעה שטיוװָאקווװעל

 .202 -- ר"ד בקעי שריה יוועל

 .2004 -- ר"ד הדוהי יוועל

 .226 ,204 --- םוקרַאמ יוװעל

 .208 -- ר"ד המלש יוװעל

 208 -- ףלָאװ ןַאזניװעל

 2560 -- ר"ד ַאעל הלַאּפָאעל

 .298 -- .ר שטיוועל

 80 -- ווַאטסוג יוועל

 843 -- .פָארּפ ןידיעל

 .499 -- לַאכימ לעבעל
 .480 -- ןינעל

 ,814 -- רערעל

 ,818 -- .י יקסנישטשעל

 ,844 -- לאומש ןַאמהעל

 .84/ -- םהרבא ןיוועל

 .558 -- ץע

 ,056 -- דור ןַאמרעדעל
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 ,167 ,71 -- ןַאיטסַאבעס יּפולעטנַאמ
 6 ,72 -- רעיגַאמ

 07 ,88 7 -- רעוייל שטיװעקרַאמ

 ,80 -- קערָאיַאפ

 .8/ -- קעוועל שטיוװַָאקסַאמ

 ,900 -- ףֶלֶאו שטיװַאטידנַאמ

 ,91 -- יקסוװעיַאמ

 .92 -- קעשרעה שטיוװַאקסַאמ

 .98 -- רעּפצַאק שטיוװעקרוזַאמ

 08 ,97 -- קעשרעה שטיוװַאסנַאמ

 .1158 ,101 -- קעשרעה שטיוװָאקרַאמ

 .1429 -- ןושמש שטיװעקרַאמ

 .158 -- יקסװַארַאמ

 .189 -- קעשרעה שטיוװַאסעשזיַאמ

 .162 -- קעוועל שטיוװעקרַאיַאמ

 .164 -- יתבש שטיוװעקרַאמ

 2467 ,1714 -- ר"ד עזוקרַאמ

 .194 -- ר"ד ןָאעֶל סוקרַאמ

 ,4101 ,460 ,196 -- ר"ר לאפר רעלהַאמ

.544 ,841 ,8201 ,818 ,510 ,488 ,6 

 .197 -- ר"ד רעדנַאסקעלַא סוננַאמ

 ,200 ,197 -- ר"ד קערַאמ

 .197 -- השמ סוקרַאמ

 .200 ,199 -- ר"ד ריאמ
 .200 -- ר"ד קחצי שטיװָאקרַאמ
 .900 -- ר"ד עקשַאמ
 .208 ,204 -- ר"ד םהרבא ריאמ
 .201 -- ר"ד קיציא שטיװָאסנַאמ
 ,218 -- ָאטלַאטנַאמ
 .226 -- אגרופרַאמ
 226 -- ר"ד בקעי סקרַאמ
 .288 -- המלש שטיװַאשעשזיַאמ
 805 -- יקסנעשזרשזַאמ
 .828 ,527 -- יקסװַאלסָארעימ
 868 ,20/ -- השמ ערָאיפעטנַאמ

 878 -- סחצי דיגַאמ
 .408 --- יקצינרַאמ
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 .444 -- השֿמ שטיװָארָאיַאמ
 .418 -- לאומש שטיװַאקשַאמ

 .496 -- לעװַאי שטיוװַאקטרַאמ

 .426 -- רשא שטיװָאקרַאיַאמ

 .428680 -- לַאכימ סַאַאמ

 ,456 -- יקסנישאמ

 ,481 -- קקרַאמ

 ,482 -- .םָארּפ ןעזמַאכ

 .815:14 -- שועדַאט לפיוטנַאמ

 816 -- קירנעה יקציצשַאמ

 .821 -- ר"ד סקרַאמ

 .826 -- ר"ד .ש סעשַאגרַאמ

 .818 -- .נ לעזיימ

 - 860 ,260 ,204 -- וָאנַאכומ

 ,244 ,1267 -- ןַאיטסַאבעס יקסנישטימ

2, 488, 

 .142 -- יײמַאלָאטרַאב יקסװַאלַאכימ

 .240 ,14051 -- המלש ןומיימ

 .1901 -- ץעינישזװַאװ םסנערעב ַאנימ

 .199 -- ר"ד לאכימ

 207 ,906 -- בר ירעב סלעזיימ
 .818 ,276 ,278 ,274 -- יקסװַאנַאימ

 .827 -- יקצעלעימ

 411 -- יקסנישטנַאימ

 .87 -- יקסװעיעשזרעמ

 ,01 -- םהרבא שטירזעמ

 01 -- לחר שטירזעמ

 .4148 ,241 '189 ,ןָאסלעדנעמ

 .208 -- ר"ד ןיוורעמ

 .84/ ,844 -- עלעדנעמ

 ,200 -- ר"ד יכדרמ

 .188 -- ר"ד השמ

 .202 -- ר"ד השמ

 998 -- ר"ד קסירב ןופ השמ ,רי

 יב

 .04 -- ָאקײװעלַאנ

 ,04 ,91 -- ינָאטנַא יקציוװַאנ



 | ,88/ -- יקצַארװַאג

 .54/ -- עינאס ַאקזדורגָאװַאנ
 - 558.  -- טבַאנ
 88042 -- קירנעה םיובסונ
 551 -- ןַאירַאמ ךייטיונ
 .148 --- קיציא שטיװָאמוחנ
 .288 --- לאומש קרַאמײנ
 208 -- קיװדול רעיובעגייג
 889 -- בקעי דלעפייג

 830 -- קיודול דלעפיינ

 .849 -- רעוומעינ

 860 -- בקעי ןַאמיינ
 488 -- ַאישוִא ןַאמיינ

 614 -- (רעגינ .ש) רעגינ
 .848 -- שטיוועצמעינ

 909 -- ר"ד ?אומש ןתנ

 .209 -- ר"ד ןתנ

 .ס

 ./48 ,04 -- גיניק ,ןַאי יקסעיבַאס

 .0) -- יכָאלַָאס

 0 -- ןַאלעטשַאק ,ַאהעיּפַאס

 .948 -- יקסוװעלעומַאס

 .14/ -- אקרַאס

 .148 -- ָאקשוגנַאס

 986 984 ,100 -- ר"ד ןועמש ןָאזלעמַאס

 .198 -- לאומש שטיוװָאנַאמַאלַאס

 288 -- רעגנילַאס

 .208 -- .א יקציוװַאס

 811 -- יקצינסאס

 .8148 -- ר"ד ירַאװַאס

 .408 -- יקסװעלָאבַאס

 482 -- קערעב שטיװָאנַאמַאלַאס

 ,481 -- .םָארּפ ,יקציוװַאס

 | .5681 -- .א גרעבמַאס

 ,212 -- ר"ד עוועל םייהנרעבַאס

 , ,10 -- טשריפ 'טסוניוא יקמװַאקלוס 470 ,4248 ,29464 ,900 -- בקעי קַאװאנ

9, 122, 103, 101, 220, 891, 8986, 

8, 400:1, 404, 

 .184 -- אקשֹוס

 ,82 --- יקסנילַאטס

 .182 -- .י .ט יקצעטמס

 ,828 ,800 ,299 -- ר"ר שטיוװעקנַאטכ

 800 -- ר"ד יקסװַאלסינַאטט

 / .404 -- יקסניבורטכ

 224 -- לאוי שיקריס

 ,480 -- יקסגישטוויס

 .849 -- עזַָאו שטיוואכמיס

 .(יקסװַאקסעלש :עז) יקסווַאקשעלס

 91 -- םהרבא שטיוועלַאמס

 ,928 ,208:4 ,280 -- קירנעה רָאטַאנעפס

9. | 

 814 -- רָאטַאנעס

 .88) -- יצירוַאמ ַאריּפס

 ,821 -- סעברַאקס

 .166 -- יקסנַארוװַאקס

 ,801 -- ר"ד ַאקַארס

 יע

 .8/8 ,208 ,288 -- בקעי ןַאבע

 ,200 ,288 -- רעדנַאסקעלַא ןייטשלעדע

4 22668, 530, 

 ,898 -- ר"ד (רעדורב) ןייטשלעדע

 .820 -- םירפא ןייטשלעדע

 880 -- הֶלָאדַא ןייטשלעדע

 .104 -- סעשַאמ שטיוװָאילע

 .468 ,194 -- השמ שטיװעשַאילע

 800 -- קעשַאמ שטיװַאשַאילע

 ..891 -- בייל שטיוװַאשַאילע

 .8490 -- טרעמע

 .800 ,288 --- רעכיירטסע

 .288 -- בקעי ןייטשּפע

 .150 -- ַאקסַאי שטיוװַאמירפע

 .818 -- װַאלסידַאלװ ןייטשּפע

511 



 .501 -- ר"ר ןײטשּפע

 .590 -- בקעי ןײטשּפע
 .188 -- .םֵארּפ ךילרע

 ,207 -- ר"ד .ב ךילרע
 845 ,399 -- ןַאי ךילרע

 .ּפ

 .438 ,68 -- ףַארג ,יקצַאטַאּפ

 .08 -- יכַאטסוװוע יקצָאטַאפ

 .69 -- ײשזדנַא סירַאּפ

 ,118 ,8/ ,14 -- גיניק ,יקסוװַאטַאינַאּפ

7, 190, 210' 889. 

 ,441 ,93 -- ץירּפ ,יקסווָאטַאינַאּפ

 879 ,877 ,96 --- יקסנַאנזַאּפ

 .161 -- יקסוואניטלאּפ

 .188 -- רסיק ,לעװַאּפ

 .24172 '189 -- ר"ד סוקרַאמ ןעזָאּפ

 ,440 ,200612 -- ר"ד המלש סונַאלַאּפ

 .212 ,2089 -- לאומש סונָאלַאּפ

 ,209 --- שטיװעקסַאּפ

 ,887-8 ,295:4 ,29890 -- ןועמש רענטרַאּפ

2, 81458, 

 .208544 ,289 -- ףעזוי יקסנַאנזַאּפ

 .880 --- גרעכבמאּפ

 851 -- יקסוװָאּפָאּפ

 ,88/ -- לאומש רענטרָאפ

 .8890 -- ףלָאדַא יקסנַאנזַאּפ

 ,898 -- םסקילעפ יקסװָאלװַאּפ

 ,4801 .א ווָאטַארקנַאּפ

 .8 -- ףעזוי יקסַאלוּפ

 .881 -- ןועמש ןַאמלוּפ

 804 --- יקסװָארָאבישזּפ

 ,104 -- שזרעימיזַאק קינשַאטּפ

 ,88 -- קסיּפ

 .1889 --- ישודנעי ץעּפיּפ
 278 ,272 -- יקצעליפ

 ,808 -- רענאימ

 890 --- יקצעסַאימ
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 .808 -- יקצינוויֿפ

 .28467 -- ר"ד יקסניוװַאלּפ

 .288 --- יקסװַָאקשטַאלּפ

 .228 --- ריאמ קינומַאסּפ

 209 -- ןושמש רעטעּפ

 ,853 --- .י עלרעּפ

 .186 -- ץרּפ

 .81 -- ַאװַאלסערּפ

 .92 -- שַאמָאט יקסוװעשַארּפ

 ,222 --- סילַאסנַאװ ַארּפ

 ,443 --- סורּפ

 .445 --- סּמָארּפ

 ,482 ,480 -- יקסנעשזַארבָאערּפ

 .847 ,844 -- .ל .י ץרּפ

 .מ

 .102 ,00 -- ַאנַאטנַאֿפ

 .74 -- לַאפ

 ,150 -- יקסנינָאפ

 .202 -- ר"ר סחצי המלש סיטרָאפ

 .207 -- ר"ר רכשי רעב ןָאזנעקלַאפ

 845 ,9359 -- יצַאנניא סנַאיַאפ

 ,84560 ,841 ,239 -- קיוודול רעטעטשראפ

 ,99 -- סעוועל סָאפקנופ

 ,238 --- ךוטנייפ

 808 -- יקסװַאקלַאיפ

 .810 -- .רגמ .ל ןַאמשיפ

 844 ,527 -- ילתפנ ןַאמרענייפ

 .851 -- .י סישיווייפ

 .80 -- גנימעלפ

 .184 -- טַאנרעּפ

 ,20566 -- ר"ד םהרבא סקילעמ

 .196 -- ןייטשנדירפ

 .190 -- לאונמע ךירדירפ

 ,201 -- ר"ד ןייטשנעקנַארפ

 207 -- ר"ר בקעי היעשי קנַארּפ

 | ,298 -- .נ .ע קנערפ

 880 -- לַאכימ רעטרופקנַארמ

 8447 ,880 --- װַאלסידַאלוו ןאזנדיירפ



 847 -- יצירואמ ןָאזנדיירפ

 .858 --- רָאדָארפ

 .896 -- רעטיפ רעד ךירדירפ

 .448 -- ןמלזו לעקנערפ

 ,8526 ,416 471 -- ר"ד .פ ןַאמדירפ

 ,851 -- סקילעפ ןַאמדירפ

 .צ

 .510 -- ר"ד .7 רעבמַאצ

 ,889 -- דרַאנרעב גייווצ

 470 -- .9 ץנוצ

 .164 -- עבייל ןעקויצ

 .204 ,208 -- ןירוציצ

 .2024 ,200 ,28/ -- סהחצי װָאקליצ

 ,208 ,287 -- (השמ) ץירָאמ ןויצ

 .208 ,287 -- (שַאילע) שוילֹוי ןויצ

 ,841 ,208 ,200 ,287 -- קיוורול ןַאמרעמיצ

4, 

 878 -- ןויצ

 .231 יקסנילעצ

 .80972 -- רעדנַאסקעלַא רעוושרענטנעצ
 .8/2 ,8600 -- בקעי רעוושרענטנעצ

 800 -- לאירבג רעוושרענטנעצ

 יק

 ,18 ,66 -- ,גיניק ,ןַאי שןרעימישזַאק

7 216. 

 .07 -- (ןיגיניק) עירַאמ ַארימיזַאק

 70 -- יקסװָאנַאזַאק

 14 -- טשריפ ,יטנַאטסנַאק

 .18 -- סקָאק

 .11 -- ןעימַאק

 814 ,94 -- יקסװָאסָאק

 .256 ,1818 ,1448 -- קַאשז ןַאזנַאמלַאק

 166 -- בייל בַאלַאשטַאק

 .188 -- דַארנַאק

 .884 ,8646 ,216 ,200 -- ַארַאהַאלַאק

 ,458 ,809 ,281 ,211 ,208 -- ַאקשויצשָאק

 ,588 ,893 י21*519 ,812 ,488 ,486 ,2

5, 540. 

 ,440 ,20910 --- ,רנמ .ּפ ןָאק

 ,200 -- יקסנימשָאק

 .940 -- טנַאק

 288 -- קינרעּפַאק

 ,956 -- יאטנַאלַאק

 ,244 -- ָאטַאק

 2156 -- קירנעה יקסוװַאינעשזראק

 ,208 ,28990 -- (ןַאעל) בייל ןַאהַאק

 .800 -- יקסװָאװרַאק

 .800 -- יקסַאיליבָאק

 818 -- רעשילַאק

 889 -- דרַאװדע ןהאק

 ,840 --- ןײטשנהַאק

 .878-4 -- ןַאהַאק

 .898 ,894 -- .ז רעלהַאק

 .4945 --- ר"ר .ס ןָאזנַאמלַאק

 .490 ,450 -- שועדַאט ןַאשזרַאק

 .460 -- גרָאעג ָארַאק

 ,4/8 -- ןַאװדלָאה טהָאק

 .4/9 -- רעסיורג רעד ןיטנַאטסנַאק

 .802 -- .א ןַאגַאק

 47 -- םחנמ ןָאק

 .847 -- .ו שטיװַאנַאמלַאק

 .858 -- קהצי ןָאסלענעצַאק

 87 -- יקצעינוק

 258 -- ָאזוק

 844 -- ףלָאדַא לוַאמסוק

 .851 -- .א ץרוק

 ,22172 --- רעװָאנַאדיײק

 ;8680 -- בקעי טָארשריק

 807 -- ר"ד םהרבא שיק

 421 -- יקסוװָאקשעיק

 ,82 --- יקסווװָארַאבמעלק

 ,161 -- ססָאלק

 220 -- ר"ד .י ַארַאלק

 ,202 -- ר"ד המלש ןיילק
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 ,251 -- .פָארּפ ןיילק

 92 -- קחצי שטיװַאנַאמלעק
 ,158 -- רבעק

 .158 -- רעזייל שטיװַאנַאמלעק

 / .489 -- ררַאכיר רענבעק

 .844 -- בקעי רענעק

 .588 --- השמ רעמערק

 .258 -- גרעבנענַארק

 ,98094 -- ווַאלסינַאטס קיטשמַארק

 | .207 --- קישטמַארק
 ..814 -- רעבליזנַארק

 887 -- ַאקשירק

 840 ,880 -- טנומניז קיטשמַארק

 841 -- קירנעה קיטשמַארק

 871 -- םלעהליוו רעגעירק

 ,4268 ,4079 -- ןַאטנַא ןַאהַאי רעגעירק

1, 4884, (:441, 44581', 488686 

7, 827. 

 .410 -- ןמחנ לַאמכארק

 ר

 .80 -- ןַאמאר
 .90 -- יקסװַאקישזדַאר
 91 -- יקסװַאמיזַאר
 .184 -- ַאקשטַאר
 .187 --- ירֹושַאר
 .167 -- יקסוגָאר
 .184 -- ווַאלסָאר
 264 -- ןַאטסָאר
 .882 ,800 -- גײװצנעזַאר
 ,598 ,508 9048 -- .רנמ טַאלבנעזַָאד

828,827 586. 
 .811 --- יקסווָאנַאר
 812 -- ענעלעה גרעבנעזַאר

 8801 -- טסוגווא רענזאר
 .829540 -- בקעי לַאטנעזָאר
 889 -- שזרעימיזַאק לַאטנעזַאר
 ,454 ,899 -- אקשרעה שטיװָאניבַאר
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 ..488 -- יכדרמ שטיװָאיסַאר

 .,418 -- דערפלַא גרעבנעזַאר

 / 5414 -- ר"ד קַאבָאר
 .828 -- ליװסרעּפָאר

 ,899 --- רלעפנעזָאר

 .88 -- שזעימיזַאק יקצינדור

 ,208 -- ר"ר ףסוי שטיװַאניבור

 . .419 -- יקסוװָאקשור .

 880 -- קעשיצנַארּפ ןייטשניבור

 .8008 -- ר"ד ןייטשניבור

 .882 ז- יקצינדור

 91 -- יקסנישטביר
 9084 ,280 -- לאכימ רענייר
 .2412 --- םעיר
 .88940 -- יַאלָאקימ ןַאמכייר

 .527 ,594 ,891 ,808 -- קחצי דניקביר
 | 518 -- ןמלז ןעזייר
 .228 --- ם"במר
 79 -- לעװער
 .188 -- ןינפער

 .ש'

 | .98 -- רעּפסַאק קערַאש

 .8380 ,208 ,28990 -- דרַאנרעב רעצנַאש

 ,514 ,9*808 ,297 ,298 -- ר"ד .י יקצַאש

7, 530, 884, 8580. 

 .881 -- ַאריּכַאש

 .412 -- לאכימ שטיװָאנכַאש

 .824 ,410 -- .ףָארּפ .מ רַאש

 .146 -- אלעגירדיווש

 .208 -- ר"ד ןיטוש

 | .2048 -- ר"ד אינמוש

 .224 -- ר"ד יכדרמ ץרַאוװש

 .400 -- רעיײמַארטש

 .800 -- רעמיטש

 .800 -- ףעזוי יקסלעינישטש

 .889 -- ךורב לצנעטש

 829 -- ףסוי ןָאמקרַאטש



 800 -- קחצי ןרעטש

 41 -- ר"ד .ע ןייטש
 941 -- ןָאעל טיירטש

 .01 ,90 -- בֹוקַאי יקסווָאקשיש

 06 ,98 -- יקסרעקעיש

 150 -- דוד ַאיסמיש
 .160/ -- אקשרעה שטיוועקמיש

 460 ,400 ,258 ,2244 -- ר"ד רעּפיש
78 06, 51820, 524, 529 44 

 .52 --- ּפָאטטיײש
 .9 -- ׂשרעה רענניזעלש

 -- שונייביהדוהי שטיװָאמַאילש
 .187 -- קעוװעל שסיװָאמַאילש

 .1607 -- ףלָאװ שטיווָאמַאילש

 .102 --- םוקניּפ רענניזעלש

 ,200 -- ר"ד םולש
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 ,208 -- (וָאקטינס) ר"ד םולש

 2012 -- ר"ד שרעה רעגניזעלש

 / .פ99 -- ןמלק שטיװַאמַאלש
 / .54/ -- םכילעיםולש

 .94 -- ןמלז שטיוועלומש

 167 -- קיציא שטיוועלומש

 .208 -- ר"ר לאומש

 ,489 -- לאומש שטיוװַאלוװמש

 514 -- .סָארּפ .פ ןָאסרואינש

 .87 ,86 -- יכַאטסווע ףעזוי קעבמעש

 99 -- ַאקצינעש

 164 -- ןעשרעש

 .110 -- ריּפסקעש

 844 -- שטיוועקנעש

 21 ,817 -- ַאוָאניּפש
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 עניטנעגרא ןיא
 ןוָאקרוט קרַאמ :רָאטקַאדער

 גרעבלטימ םהרבא :רעטייל-גַאלרַאפ

 ןענישרעד טציא זיב

 .טלייצרעד ינַאישוָא הכלמ --- ווָאקרוט קרַאמ ({|
 ץרפ .ל .י -- גרעבמָאנ .ד .ה (2
 עקנילבערט -- קינרעיװ:ןַאמסָארג .װ 63
 ווָאלָאקָאס לטעטש בורח ןיימ -- ןײטשטַאנַארג ץרפ 64
 (עזדָאל ןברוח -- טַאלבסקַאבַאט לארשי 6
 (ןליוּפ ןעלטיּפַאק) ןברוח גרַאב -- לבבורז 6
 בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא -- ןילטייצ ןנחלא 0
 1946 -- ןליױפ -- סעקשָאש .ח ר"ד 6
 13 עקצַאמָאלט -- שטיוָאלַאגעס .ז (9
 ןרערט ךרוד רעטכעלעג -- ןַאמלעדונ .מ (0
 ןילבול טָאטש-ןדיי יד -- ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד 1
 ןדיי עזָאלמײה -- תרפא לארשי 2
 רבע ןופ ןטָאש ןיא -- יקצַאש בקעי רייד (3
 ןוָאבישזג ףיוא זיוה ַא -- רעקנילפ דוד (4
 ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ ךובגָאט --- ןַאמדייז ללה רייד 15
 עיגָאלָאריטרַאמ-רעדניק -- ןטנעמוקָאד ןופ גנולמַאז (6

 (רעדיל) םיטילפ -- עדַארג םייח (7
 ...ןעיײג רענַאזיטרַאּפ -- יקסניגרעשטַאק .ש (8
 (הטילּפ ַא ןופ ןעגנונעכייצרַאפ) דנו ענ -- לבבורז עדירפ (9
 קענַאדיַאמ -- רעלגירטש יכדרמ 0
 טנורגּפָא ןופ דנַאר ןפיוא --- יקסניצשעל בקעי 1
 טירט עטנערבעג -- ׂשטיווָאלַאגעס .ז 2

 ףייה רעוועשרַאוו -- םיובלטייט םהרבא
 ןטיבעג עטריּפוקָא רעביא גנורעדנַאוו ַא -- סקופ ַאינַאט (24
 גנונעפָאה ןוא קערש ןשיווצ -- ןַאמרעדיײנש .ל ,ש (5
 / טיפ תליגמ -- ןייטשלקניפ ָאעל 6
 (עשרַאװ ןברוח) ...ןעוועג סע זיא יױזַא --- ווָאקרוט סַאנָאי (7
 ןעמי ןטלַאּפש ןדיי *עלַאגעלמוא, -- ןַאבזיא .ש (8
 ךענעה -- טַאּפ בקעי (9

 .םוטנדיי טושיליופ סָאד
 ןהיי עשיליוּפ ןופ דנאבראפ-לַארטנעצ םעד ןופ עירעס-רעכיב

 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסױא)
 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסיוא)
 (טפיוקרַאפסױא)
 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסיוא)
 (טפיוקרַאפסױא)
 (טפיוקרַאפסיוא)
 (טפיוקרַאפסיוא)
 (טפוקרַאפסיױוא)
 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסױא)
 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסױא)
 (טפיוקרַאפסיױא)

 (טפוקרַאּפסיױא)

 (טפיוקרַאפסיױא)
 (טפיוקרַאפסיױא)

 ָאטעג רעוועטרַאוו ןיא דנַאטשפיױא רעד -- שימרעק .י רייד (0



 עקנילבערט ןיא גָאט ַא -- שטיװעיקַאילָאּפ החמש (1
 טיוט ןופ ןקירבַאפ יד ןיא -- רעלגירטש יכדרמ (2
 תורוד ןופ ןטָאש ןיא -- ימותחנ םהרבא (3
 (עמעָאּפ םייה ןיימ -- רערעל לאיחי (4
 ..ןצרּפ קידנענעייל --- ףלָאװ ףסוי (5
 ןָאסלענעצַאק קחצי --- ווָאמוכַאנ-ןָאסלענעצַאק הרוּפצ (6
 קַאיווַאּפ ןיא טכענ ערעטצניפ -- טיוהשריה .י (7
 ןטייקכעלנעזרעפ -- ווָאלָאקָאס םוחנ (8
 (רעדיל) טייקיזָאלמיײה ןוא םייה -- ןרָאק לחר (39
 ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ -- ימלא .א (0
 (טפיוקרַאפסיױא) קצָאק ןוא עכסישפ -- רעגנוא השנמ 1
 עניולּפ ןופ תוברוח יד רעביא --- ןיטשרוב .מ (2

 (טפיוקרַאפסיוא) רעדיל-סקלָאפ טרעדנוה -- סינּפיק ,מ (3

 ביבא-לת ןיא רָאי ןביז עניימ --- שטיוװָאלַאגעס .ז (4
 (טפיוקרַאפסיױא) ..יברַאפ ןיא סָאװ טלעװ ַא -- סעקשָאש .ח ר"ד (5
 ווָאכָאטסנעשט ןברוח -- ַאגַאװ המלש (6
 | (רעדיל) רעדנַאוװ ןיא ןרָאי -- קַאז םהרבא 7
 (טפיוקרַאפסיױא) (ןַאמָאר) פרַאק עילימַאפ -- ןַאבזיא .ש (48

 (1950 עקיסקעמ ,דנָאפ-רוטַארעטיל-לעסעק'ייבצ ןכרוד טרימערּפ)

 (תונורכז) ןשינעגעגַאב עניימ --- ינודקומ .א ר"ד 0
 (טפיוקרַאפסױא) (דוביגָאט) ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא -- ןַאהַאק-הנשוש .ר 1
 / ןליפ ןיא עזָארּפ עשידיי יד -- קנורט .י .י 2
 (טפיוקרַאפסיױא) ןבעל ןרַאפ ףמַאק ןיא -- ווָאקרוט סַאנָאי (3
 (ןַאמָאר) "1947 סודָאזקע, ןופ ןשטנעמ יד -- ווָאלרעּפ קחצי 4
 ןדיי עקידבוט-םוי-תבש -- גרעבזיב סחנּפ (5
 (ןַאמָאר) גרוברעטעּפ -- ׂשַא םולש 6
 (ןַאמָאר) עשרַאוו -- ׁשֵא םולש (7
 (ןַאמָאר) עווקסָאמ -- ׂשַא םולש (8
 םישטנעיוושַא -- ןַאמדירפ ּפיליפ רייד (9
 13 עקצַאמָאלט -- ןעזָאר .ב (0
 דנַאב רעטשרע (ןַאמָאר) םערוטש ןיא -- רעקנילפ דוד 1
 דנַאב רעטייווצ (ןַאמָאר) םערוטש ןיא -- רעקנילפ דוד (2
 ךעלקילארשי ,ךעלעסָאי ,ךעלהשמ -- קַאשטרָאק שונַאי 3
 | "עצ קרעוו, -- רעלגירטש יכדרמ (65--4

 ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידײ םײיב דנָאפ-רוטַארעטיל בײיל-רעפָאה ןכרוד טרימערּפ)

 (1951 סערייא סָאנעוב

 ןרעטש ענעשָאלרַאפ ןופ ןייש -- עדַארג םייח 6
 רעגַאל ןיא רעגַאל ןופ -- ַאקסװָאקטַאיװק הקבר 7
 (תונורכז) ןרָאי עשימרוטש עניימ -- םױבטסַאמ לאוי (8
 דנַאלשטייד תולג -- יקצָארט והילא (9
 (טפיוקרַאפסױא) הלכשה רעד ןופ עטכישעג-רוטלוק -- יקצַאש .י ר"ד 0



 (טפױקרַאפסױא) ..ןבעל ַא לָאמַא ןעוועג --- ליזיימ ןמחנ 1
 (טפױקרַאפסױא) עווָאקרַאנ ןופ עטכַאלּפ עכמיס -- קנורט .י .י 2

 (1951 ,עקיסקעמ ,דנַאפירוטַארעטיל-לעסעק יבצ ןכרוד טרימערּפ)

 {טפיוקרַאפסױא) / ןשלמיה ענרעּפוק רעטנוא -- גרעבלע הדוהי 3
 (2 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ךנָאפ-רוטַארעטיל ןכרוד טרימערּפ)

 דנַאלסיוא --- ינודקומ .א ר"ד 4
 בעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ -- ווָאקרוט טנומגיז 5
 רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי -- עלרעּפ עשוהי 6

 ןליוּפ ןיא בולק-עּפ ןשידיי ןופ עימערפ-ץרפ רעד טימ טרימערפ)

 (1927 עשרַאװ ,ןלױּפ ןיא "דנוב , ןופ עימערּפ -ירוטַארעטיל ןוא

 ןברוח ברע -- יקסניצשעל בקעי 7

 ענליוו -- ינרַאשט לאינד 8
 ןַאמָאר רעשזדָאל רעטצעל רעד -- שטיוװָאלַאגעס .ז 9
 (טפױקרַאפסיױא) ןוָאטַאכלעב -- ךוב-רכזי 0
 ךָאו רעלופ ַא ףיוא --- יקסבוילעש .י .מ (1
 (ןַאמָאר) רענעמוקעגקירוצ רעד --- וװָאלרעּפ קחצי (82--2
 עטנלע יד ןופ ךוב סָאד -- ינטורקָא ףסוי 4
 תולרוג -- רעלגירטש יכדרמ (86--5
 טייה עטלַא ןיימ -- עיצילַאג -- םיובנענעט ףסוי ר"ד (7
 | גָאטרַאפ ןרעטש -- רזש ןמלז (8
 ןבעל ַא ןופ גנַאזעג סָאד -- רעסיג דוד השמ (9
 םיבתכ ערעדנַא ןוא אבא 'ר -- יכנא .י .ז 0
 עטכיזעעג ןעלטיּפַאק --- םולבלעגניר לאונמע רייד (92--1

 ;בורקב טניישרעד ןוא ךיז טקורד סע

 / (ןַאמָאר) ןענישַאמ ןופ שיורעג ןיא --- קישטנָארָאה ןועמש
 - (עקָארק) תונורכז עניימ --- רעדַאב םשרג
 ןרעטש ענעשָאלרַאפ --- ווָאקרוט סַאנָאי
 ןירענָאיצולָאוװער רעשידִיי ַא ןופ תונורכז -- יקסוװָאקַאר העוּפ
 עיצילַאג ןוא ןליוּפ ןיא תודיסח -- רעגנוא השנמ



 , עירעט-רעכיב רעד ןגעוו ןעמיטש-עסערּפ

 א םוטנדיי עישיכױּפ סָאר
 ךוב סמיובנענעט ףסוי ר"ד ןגעו טביירש יקסניצשעל בקעי

 ץרעמ רעט-22 ,קרָאי-וינ ,*סטרעוורָאפ/,) "םייה עטלַא ןיימ --- עיצילַאג,

3); 
 טייג לארשי ןופ עסערּפ רעד ןיא

 -עטניא רעייז ַא טייצ עטצעל יד ןָא
 -ַאעט יד ןגעװ עטַאבעד עטנַאסער

 טָאה ראי עכעלטע טימ קירוצ .ןרעט
 ביבא-לת ןיא ?*להוא ,, רעטַאעט רעד
 ,"הפשבמ יד; סנעדַאפדלָאג טלעטשעג
 "המיבה, יד טָאה ןכָאװ עטצעל יד
 ,"ץנירּפ רעד; סנעדַאפדלָאג טלעטשעג
 -עג סרעטַאעט יד ןענעז לָאמ עדייב

 -ַאב ַא ןופ טקַאּפעג גנַאל םישדח ןעוו

 -ירק:רעטַאעט יד ,םלוע ןטרעטסייג
 לָאמ עדיײב רעבָא ןבָאה רעקיט
 .ןעגנולעטשרָאפ יד ןסירעגרעטנורַא
 ןרָאװעג ןלעפעג טשינ ייז ןענעז ייז
 טסנוק-עסעיּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ
 -"רעטַאעט ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ןוא

 רעד !טשינ גיוט'ס ,ללכה .טסנוק
 טימ טקיווקעג ךיז טָאה רעבָא םלוע
 -ךיל יד ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ רעד
 רעצנַאג רעד ןופ ןוא ץנעט ןוא ךעל
 טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטשסקלַאפ
 טרעהעג ןעמ טָאה .עניב 'ועד ףיוא
 -יטירק ענעזָאלבעגנָא יד קָארט ןיא
 ,טַאהעג האנה טָאה ןעמ ןוא רעק

 ןוא רָאג ?סָאד ךיז טרעלקרעד יו
 טפַאשקנעב !טפַאשקנעב :טושּפ רָאג
 ױזַא ןעועג זיא סָאװ ,ןבעל ַא ךָאנ
 -סקלָאפ טימ ןדָאלעגנָא ױזַא ,קיטפַאז
 .ערעכַאװש ןוא ערעכעה ,ןעגנופַאש
 -צַאשעג רעקינייוװ ןוא ערעלופטרעוו
  "שג טָאה סָאװ ,ןבעל ַא רעבָא ,עט
 -עג עלַא ףיוא עיגרענע טימ טכָאק
 -ַאס ,עשיקלָאפ ןוא עכעלנעזרעּפ ,ןטיב
 עשיטילָאּפ ,עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצ
 .עלערוטלוק ןוא

 :ךַאז ַא ךָאנ ןוא
 -חרזמ ןופ ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד
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 -דנעצ ייווצ עטשרע יד ןיא עּפָארייא
 ויא טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ 'וָאי קיל
 -ַאכ ןרעדנוזַאב ַא ןופ רָאג ןעוועג
 יו סעּפע ךיז ןבָאה'ס -- רעטקַאר
 עטלמַאזעגנָא ןופ ןלַאװק טנפעעג
 תורצוא :;תורצוא ןרָאי רעטרעדנוה
 ןוא טלַאהניא ןטסנדיײישרַאפ ןופ

 ןבָאה תורצוא עקיזָאד יד ןוא .טפַאז
 ילבעצ עמַאס ןיא ןטלַאהעג טשרע

 'עצ ךיז ןופ ןוא ןעגנוקעלּפטנַא ןופ
 ןעמ טָאה ןטימ ןיא ןוא --- ןעלקיוו
 ןופ םָאק ןרעביא טגנַאלרעד טשרעוצ

 ןעמ ןוא ןדיי ןענָאילימ עקיזָאד יד
 ,לגילפ יד טקטהעגרעטנוא ייז טָאה
 ןצנַאגניא רָאג ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא
 -עגנײרַא ןוא ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא
 ּפעק עטקַאהעגּפָא בורג ַא ןיא ןפרָאװ
 !ןענָאילימ סקעז ןופ-

 ךיז טקנעב'ס סָאװ שודיח ַא זיא

 רעדעי סָאװ שודיח ַא ויא ?!ױזַא
 ןוקית ַא טיג סָאװ ,ריר רעדעי ,קנווו
 עקיזָאד יד ,ןלַאװק-סקלָאפ עקיזָאד יד
 זיב טּפַאכרַאפ ןעגנופַאש:סקלָאפ
 עטספיט יד טכיירגרעד ןוא ןרערט

 ,ענעי ןופ תומשנ יד ןופ ךעלעקניוו
 ?!ןבילבעג ןבעל ןענעז עכלעוו

 -ידיי יד ךיוא סָאװ ,זיא שודיח ַא

 טרירעג טרעוו לארשי ןופ טנגוי עש
 יד ןיא ךיוא טפיול ןוא ןרערט זיב

 -ַאפדלָאג טליּפש ןעמ ווו ,סרעטַאעט
 טימ ןעזעג ךיא בָאה סָאד !ןענעד
 ןיב ךיא ןעוו ,ןגיוא ענעגייא עניימ
 לארשייץרא ןיא 1947 רעמוז ןעוועג
 תעשב רעטַאעט ןיא ןעוועג ןיב ןוא
 ידע טליּפשעג טרָאד טָאה ןעמ
 ,טָאה טנגוי-לארשי ץרא יד ."הפשכמ
 טפַאשקנעב יד טנשריעג ,סיוא טזייוו
 -ַאט ןופ ,רוד םענעטינשרַאפ םענופ-
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 ןוא סעמַאמ ןופ ,סעדייז ןוא סעט

 ַא רָאג זיב ןיא סָאד ןוא --- סעבָאב

 ןיא סָאװ ,רוד ַא .טקַאפ רעקיטכיוו

 רעטספיט ןוא רעטסמיטניא רעד
 טינ טינ ןָאק .קלָאפ ַא ןופ ןשמה
 זיא סָאװ ,טפַאשקנעב יד ןליפרעד-

 .טלַאהניא ַאזַא ןוא טפַארק ַאזַא ןופ
 זיב טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא

 -גיא ןוא עסיורג רָאג ַא טָאה טציא
 -שט ר"ד ןופ ךוב םוצ תוכייש עמיט

 -רַאפ ןיא קוליח ןייא טימ .םיובנענ
 סָאװ ,ןסעיּפ סנעדַאפדלָאג טימ ךיילג

 ןייק ןבָאה טינ ןעמ ןָאק ךוב םעד וצ
 ןיא סָאד .טסנוק רענייר ןופ תונעט

 סע .קרעוו שיטסירטעלעב ןייק טשינ
 "רעד ןייר ןייק טשינ ךיוא רעבָא זיא
 טינ ךיוא זיא'ס ןוא ,ךוב-ןעגנורעניא
 שירָאטסיה-ךעלטפַאשנסיװ ןייר ןייק
 ץלַא יד ןופ תולעמ יד טָאה סע .ןוב
 זיא'ס .ןעמרָאפ עשירַארעטיל יירד

 זיא'ס .קיטפַאז ןוא קידעבעל ןבירשעג
 סע ןוא ןתמא עשירָאטסיה יד יירט
 ןופ ךעלטיּפַאק ערַאברעדנוװו טיִנ

 ןבעל ןשידיי ןופ ,עטכישעג רעשידיי
 ;רָאי טנזיוט טעמכ רַאפ עיצילַאג ןיא
 ןופ ןבעל עשידיי סָאד טבײרשַאב ןוא
 ןופ רָאי 20 עטשרע יד ןופ עיצילַאג
 ןופ ןיוש טרעדנוהרָאי ןקידנפיול
 ןופ ןיוש ,קיטקַארּפ רעכעלנעזרעּפ
 ,ןשינעעשעג ןיא לײטנָא םענעגייא
 -ילָאּפ יד ןיא :ןשינעעשעג עלַא ןיא
 טיג רע ןוא .עשירַארעטיל ןוא עשיט
 ,רעפַאש ןוא רעוט עירעלַאג ַא זדנוא
 ַא ןבָאה עכלעוו ,רעריפ ןוא רעביירש
 טייוו העּפשה ןוא טרעוו ןשירָאטסיה
 .עיצילַאג ןופ ןצענערג יד רעבירַא

 ןַא זיא םיובנענעט ןופ ךוב סָאד
 ּבָאה ךיא יװ -- קרעװ קיטרַאנגיײא



 שירָאטסיה ַא סָאד זיא ,טגָאזעג ןיוש
 רעֶּבָא ,קרעוו-תונורכז ַא ןוא קרעוו
 -ַאמרַאה סױרַא רבחמ םייב זיא ץלַא
 רעד .טריזינַאגרַָא דנצנעלג ןוא שינ
 טבעלַאב טרעוו לייט רעכעלטכישעג
 זיא רעביירש רעד סָאװ ,םעד ךרוד
 יד ןיא יקב רעטיורג ַא רָאנ טשינ
 -נַאגרַאפ רעד ןופ ןטַאט ןוא ןטקַאפ
 -ןאגרַאפ עקיזָאד יד רָאנ ,טייהנעג
 טבעלַאב םיא יב טרעוו טייהנעג
 טכַאמעגטימ טָאה רע סָאװ םעד ךרוד
 עשירָאטסיה עלַא יד ןופ ךשמה םעד
 עליפ טמעלעגטימ ןוא ןעגנוניישרעד
 ,ייז ןופ

 טביײרשַאב םיובנענעט ןעוו ,לשמל
 ןט-19 ןוא ןט-18 ןופ םזידיסח םעד

 רַאפ טָאהעג רע טָאה ,טרעדנוהרָאי
 ,םזידיסה ןקידעבעל םעד ןגיוא יד
 ךס ַא ןעוועג עיצילַאג ןיא זיא סָאװ
 -עדנַא ןיא יו רעכייר ןוא דעקיטּפַאז
 .רעדנעל ער

 ןגָאז ןעמ ןעק עבלעז סָאד ןוא
 -יױָאטסיה רעד --- הלכשה רעד ןגעוו
 ןוא רעקידעבעל טרעװ לייט רעש

 רעד סָאװ םעד ךרוד 'ועטערקנָאק
 ענעגייא יד רַאפ טָאהעג טָאה ובחמ
 -ןַאגרַאפ יד טָאה ןוא םיליבשמ ןגיוא
 -עג רעקיטפַאז ןוא טבעלַאב טייהנעג
 עקידעבעל עקיזָאד יד ךרוד טכַאמ
 טַאהעג טָאה רע עכלעוו ,ןרעטסומ
 ,ןגיוא יד ינֲאפ

 טשלעפעג טשינ רָאה ןייק טָאה 'וע
 ךיז טָאה רע -- טײהנעגנַאגרַאפ יד
 "בָא ןייז וצ טיהעג רעייז ןוא רעיײיז

 ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד וצ 'וויסקעי

 טרעטשעג טשינ םיא טָאה סָאד רעבָא

 תומשנ יד ןיא רעפיס ןעגנירדוצניירַא

 רעד רַאפ רעפמעק עטשרע יד ןופ

 טָאה רע סָאװ טעד קנַאד ַא ,הלכשה
 רעגערט עקידעבעל ךיז רַאפ טַאהעג
 טָאה רע .גנוגעוװַאב רעקיזָאד 'ועד ןופ
 ןוא ןעזעג ןטַאט ןוא ןסולפנייא עריא
 ןוא טרַאװנגעק רעד ןיא טוװורּפעג
 רעכעלטנירג ןוא רעפיט 'ועבירעד
 ,טײהנעגנַאגרַאפ יד ןענַאטשרַאפ

 ןופ טשאאררעביא ןעוװעג ןיב ךיא
 םעד ןופ ןוא טייקכיירירוטלוק רעד
 ףטמערָא סָאד סָאװ ,טפַאז ןלַאנָאיצַאנ

 טגָאמרַאפ טָאה םוטנדיי עשיצילַאג
 טָאה םוטנדיי עקיזָאד סָאד יװ ןוא
 טצונעגסיוא שירעפעש ױזַא ץלַא סָאד
 .קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םעד תבוטל

 "רַאפ םיובנענעט ר"ד ןופ ךוב סָאד
 ןופ טײקמַאזקרעמפיוא ןוא ביול טניד
 -רעּפ רימ רַאפ ,ןטקנופדנַאטש ךס ַא
 "ַאב סרעדנוזַאב ןעוועג זיא ךעלנעז

 ,םוטנדיי עקיזָאד סָאד יװ ,זנרעל
 ,תושפנ טנזיוט 800 עכלעזַא לכה-ךס
 .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד 'וַאפ

 טנעצָארּפ סקעז עכלעזַא יװ רעמ טיג
 -יזַאד רעד טָא -- קלָאפ ןשידיי ןופ
 קלָאפ ןופ רעטילּפש רעמערָא 'ועק
 -עג טייקכעלקריװ רעד ןיא טָאה
 עלַא ןיא עלָאר עלַאסָאלָאק ַא טליּפש
 יד קלָאפ ןשידיי ןופ ןגייווצ-סגנופַאש
 טָאה ןעמיובנענעט .רָאי 200 עטצעל
 טעברַא ןייז ןופ טייז עקיזָאד יד ךיז
 טשינ .ןבעגעגנייא טוג סרעדנוזַאב
 יװ .,טכַארטעג ךיא בָאה לָאמניײא
 -וסּפ עכלעזַא ןופ ןיז רעד זיא'ס ףיט
 םהמש םיינע ינבב ורהזיה, :יװ ,םיק
 וצ םַאזקרעמפיוא טייז ,"הרות אצת
 ייז ןופ לייוו ,עמערָא ןופ רעדניק יד
 ןיב ךיא זַא .הרות יד סױרַא טמוק
 טרעדנוה עטצעל יד וצ ןעמוקעגוצ
 ןיא ןעמוקַאב בָאה ןוא ךוב ןופ ןטייז
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 דליב ַא םערָאפ רעטרירטנעצנָאק ַא
 ןשינַאיצילַאג םענופ ליײטנָא ןופ
 -שה רעד ןיא ,םזידיסח ןיא םוטנדיי
 םעד ןיא ,םזינויצ םעד ןיא ,ןולכ
 גנולקיװטנַא רעד ןיא ןוא םוקפיוא
 רעשיאערבעה ןוא רעשידיי רעד ןופ
 "רעביא ןעוװעג ךיא ןיב ,ווטַארעטיל
 יא ןטקַאפ בור רעד שטָאכ ,טשַאר

 ,טנאקאב ןעוועג וימ
 ַא ןוא ,סנייא ןענעז ןטקַאפ לייוו

 סעּפע רָאג זיא דליב שינָאמרַאה ץנַאג
 -עג עקַאט טָאה םיובנענעט .שרעדנַא
 זַא ,םעד ףיוא טכיוועג סיורג טגייל

 -רַאה ןוא ץנַאג ןייז לָאז דליב סָאד
 םיא ייב ךיז ןעלקיוו'ס ןוא ,שינָאמ
 עקידעבעל יד ןוא ןשינעעשעג יד
 זַא ,יוזַא ןשינעעשעג יד ןופ רעגעוט
 ,טּפַאכרַאפ טרעו רענעייל רעד

 -ײימ טיג רענעייל רעד לָאז רעבָא
 "ַאב ךיז טָאה םיובנענעט זַא ,ןענ
 -- לוטלוק רעד טימ רָאנ טנגונג
 רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעקיטסייג
 תורצ יד ךיוא .ןבעל ןשידיי ןופ טייז

 ןעמָארגָאּפ ןוא סָאטעג ,ןטסגנַא ןוא
 -טייק ייז ,טרָא סיורג ַא ןעמענרַאפ
 -לַאּפ רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ךיז ןעל
 ,עיצילַאג ןופ גנולקיװטנַא רעשיט

 רעד וװ ,גרעבמעל ןופ וקיע 'ועד
 טָאה רע ווו ןוא ןריובעג זיא 'ובחמ
 -ופ עטכישעג יד .1919 זיב טבעלעג
 רקיע רעד ,םוטנדיי ןשיצילַאג םענ
 םענופ ,לייט ןשיצילאג -הרזמ טענופ
 -ַאב ,ןרעכייר-רוטלוק ןוא ןטפקיטפאז
 רעד שטָאכ ,עצנַאג ַא ךיז טמוק
 "נוא טשינ רָאג ךיז טָאה רעביירש
 -שג ַא זדנוא ןבעג וצ ןעמונעגרעט
 וצ טבערטשעג טָאה רע .ךוב-עטכיש
 ןופ לגיּפש ַא ,ךוב קידעבעל ַא ןבעג
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ גייווצ ַא ןופ ןבעל
 -ַאנ םעניא ןגָארטעגנײרַא טָאה סָאװ
 ךס ַא קלָאפ ןשידיי ןופ רצוא ןלַאנָאיצ
 יו ,קלח ןרעקיטפַאז ןוא ןרעסערג ַא
 ,קלָאפ ןשידיי ןיא לָאצ ןייז

 -עגנייא םיא ךיז טָאה סָאד ןוא
 ,סָאמ רעלופ רעד ןיא ןבעג

 ךוב סנַאמדירפ ּפיליפ ריד ןגעוו טביירש ןייטשטאלג בקעי
 ;(1950 ילוי רעט-? ,קרָאיײוינ ,"רעפמעק רעד ,,) *םישטנעיװשָא;

 "נעיװשָא , סנַאמדירפ ּפיליפ ר"ד
 קיטיונ ןוא ךעלטנירג ַא זיא ?םישט
 זיא'ס ןוא ךוב ךעליורג ַא זיא'ס .ןוב
 ,גַאלרַאפ ַאזַא ָאד זיא'ס סָאװ טוג

 ןבעגעגסױרַא ךוב סָאד טָאה סָאװ
 ,ךוב ןיק טשינ טולָאסבַא זיא'ס
 ,גנוניוו רעמוז ףיױא ןעמענוצטימ
 -ןטיוט םעד ןגעװ טעברַא יד ועבָא

 -רעדיוש ַא זיא םישטנעיװשָא רעגַאל
 זומ רוד רעזדנוא סָאװ ,טנעמוקָאדי

 .ףוס ןזיב ןענעיילרעד ןוא ןענעייל
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 -ָאריא לסיב טכער ַא טגנילק'ס
 לצנתמ ךיז זיא רבחמ רעד ןעוו שינ
 יצ טשינ טסייוו רע זַא ,טגָאז רע ןוא
 ַא ןבעג וצ ןעגנולעג םיא זיא'ס
 ןיא ךייר, ןייז ךיוא לָאז סָאװ ,'דליב
 "ולחל זיא תולצנתה יד טָא .?ןרילָאק
 טסיװ טרעוו'ס לייוו ,קירעביא ןיט
 יד טנעיײל ןעמ ןעו ,רעטצניפ ןוא
 -טיּפַאק עטריטנעמוקָאד-קיטכיזרָאפ
 רעד ףיוא זדנוא רַאפ טערט'ס .ןעל
 -נלַאפעג רעטסגרע ןייז ןיא שטייד



 קירבָאפ עטפַאהרעטסנָאמ יד .טייק
 ןייק סָאװ ,םונהיג ַא זיא טוט ןופ
 -סיוא טנעקעג טשינ טָאה םדָאךב
 עג זיא שטייד םעד רעבָא ,ןטכַארט
 רעגַאל ןקיזיר ַאזַא ןפַאש וצ ןעגנול

 ןאמרירפ פיליפ הר

 8 טא א

: 

 ,טייקיגיזמוא רעטסיװ ליפיוזַא טימ
 ןכערברַאפ סָאד טײלגַאב טָאה סָאװ
 ןַא ,גנוטַארסיױא רעשיטַאמעטסיס ןופ
 שטייד רעד יװ ,שוריפב טעזרעד ןעמ
 רעגַאלךטיוט ןייז ןיא ָאד ךיז טָאה
 -ײפ ענייז עלַא ןופ טרעטכינעגסיוא

 ,תורכש-דרָאמ ןייק טשינ ,סעיּפָאזָאל
 טייקרעטכיגידרַאמ עטסיו ַא רָאנ
 עדליו עלַא ענייז רעביא טשרעה

 .םישעמ
 זיא'מ ןעוו ,טנעמָאמ ןטשרע ןופ

 -בַאפ רעד ןיא ןרָאװעג טרַאנעגנײרַא
 -רַאע --- טפירשפיוא רעד ךרוד ,קיר
 זיב ,"יירפ ןבעל סָאד טכַאמ טעב
 -רָאס טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ םוצ
 -סױרַא ןוא רָאה עכעלשטנעמ טריט
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 ַא סע ןיא ,ןייצ ענעדלָאג ענעסירעג

 רעטסנרע ןוא רעכעלטפַאשנסיוװ
 ,ךוב ןיא דליב ַא ןַארַאפ .וַאמשָאק
 -ןטיוט םעד ןכוזַאב טמוק רעלמיה יו
 -לימ ןטָארעגסױא טָאה סָאװ ,רעגַאל
 םעד ךיז טשיו רע .ןדיי ןענָאי

 רע ,לכיט ַא טימ ןרעטש ןופ סייווש
 -עלטנירג רעד ןופ טרעטַאמרַאפ זיא
 ַא ןיא רעבָא ,עיצקעפסניא רעכ
 ןדירפוצ סיוא רע טעז דליב ןטייווצ
 -כינרַאפ רעטלעטשעגנייא רעד ןופ
 ,טעברַא-סגנוט

 "געיוװשַא טכוזַאב טָאה רעלמיה
 ןעמ ,1942 ,ילוי ןט-17 םעד םישט
 ןסיױרג ַא טכַאמעג םיא רַאפ טָאה
 -סידַאס ַא טיירגעגוצ ןוא בוט-םוי

 -עגפיוא טָאה ןעמ ,םַארגָארּפ עשיט

 ןגָאלשעג ,ןקַאילָאּפ עכעלטע ןעגנָאה
 רעלמיה .ןעיוופ עשידיי חצר תוכמ
 -בעיװשַא רעד .ןדירפוצ ןעוועג זיא
 טיובעג זיא סָאװ ,רעגַאל רעמישט
 טָאה ,1940 גנילירפ ןיא ןרָאװעג
 ַא ףיוא ,רעדנווו ןָאטוצפיוא ןזיװַאב
 ,ןפוא ןטריזיטַאמעטסיס-טוג

 ףיוא קיטױנ רַאפ ןטלַאה רימ;
 -לנומָאק ַא ןקורדוצרעביא טרָא םעד
 רַאפ טמַא רענַאטגנישַאו ןופ טַאק
 -רעביא זיא סָאװ ,םינינע עשיטילָאּפ
 -ָארּפ רעשיליוּפ רעד ןרָאװעג ןבעגעג
 ןיא טכירעג ןלעיצעּפס ןופ רוטַארוק
 ןופ תיבה:תכונח םעד ףיוא :ןילבול

 ןעמוקעג ןענעז סעירָאטַאמערק יד
 יד דובכל .ןילרעב ןופ טסעג עכיוה
 -ָארּפ ַא טיירגעגוצ ןעמ טָאה טסעג
 ןעמס ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טַָארג
 -עקָארק טנזיוט טכַא ןענערברַאפ ןוא
 -ירעטילימ ןה ,טסעג יד .ןדיי רעוו
 טקוקעגוצ ךיז ןבָאה ,עליוויצ ןה ,עש
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 ןוא ןעמס ןופ סעצָארּפ ןצנַאג םוצ

 ןלעיצעּפס א ךרוד ,ןענערברַאפ
 -לוזער יד ןופ ןענעז ןוא לרעטצנעפ
 - ."ןדירפוצ רעייז ןעוועג ןטַאט

 -קַאפ ןבָאה לרעטצנעפ םעד ךרוד
 עכעלדירפ עלַא טקוקעגנײרַא שיט
 עג ןדירפוצ ץנַאג ןענעז ןוא ןשטייד
 ,ןטַאטלוזער יד ןופ ןעוו

 טליײיצרעד ןַאמדירפ פיליפ ר"ד
 עיצַאזינַאגרָא יד, זַא .,ךיוא זדנוא
 ןעועג זיא סרעגַאל ןעיורפ יד ןופ
 סָאװ ,קולח םעד טימ ,עכעלנע ןַא
 -ַאס רעייז ןיא ןבָאה ןעיורפ-ס"ס יד
 ןופ רענעמ יד ןגיטשעגרעביא םזיד
 סָאװ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ .2ס*ס
 ןבָאה ייז זַא ,ןָאטעג סנױזַא ןבָאה ייז
 -גגייטשרעביא ַאזַא וצ טנידרעד ךיז
 ,גנונעכייצסיוא רעקיד

 -ׂשֶא ןיא רוּפכ-םוי ַא זיא טָא ןוא
 -סערַא רעד טלייצרעד'ס .םישטנעיוו

 :גרעבנעטָאר .י טנַאט
 ןַאמרעד ךיא

 רעמישטנעיװשָא ןיא רוּפכ-םוי ברע
 -נוא ןוא עשיליוּפ עמורפ יד .'ועגַאל
 וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ןדיי עשירַאג
 -ַאב יד ייב ,ןטסַאפ ןוא ןענעװַאד
 -כעלש ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנוגניד
 -ַאמ יד ייב יװ ,רערעווש ןוא רעט
 -עקּפורג עניילק .עינַאּפש ןיא ןענַאר
 -נוהעגסיוא ןוא עטרַאדעגסיױא ךעל

 -ייא טעילוטעג ךיז ןבָאה ןדיי עטרעג
 -עיורט ןוא ליטש :;ןרעדנַא םוצ רענ

4 

 ןטצעל םעד ךימ

 רעטרעד

 צעטשרע יד טרעהרעד ךיז ןבָאה קיר
 טָאה ךַאז ןייק .ירדנ לכ ןופ רעטרעוו
 םינילת יד זַא ,טגָאזעגנָא טשינ
 ףיוא ּפַאלק ןכעלקערש ַא וצ ןטיירג
 ןבָאה םיצולּפ .טכַאנ רעקיזָאד 'ועד
 -ַאק ןוא טייל-ס"ס עטעשויעצ תונחמ
 ןטייז עלַא ןופ ןסירעגניײרַא ךיז סָאּפ
 ערעייז ןיא סענעקעטש טערעוװש טימ
 סעלַא/ :ןגירשעג דליוו ןוא טנעה
 טָאה רעצימע רעדייא ךָאנ ,?סױרַא
 סע עכלעװ ןכַאמ וצ טײצ טַאהעג
 לגָאה ַא ךיז טָאה ,גנוגעוװַאב זיא
 צערעזדנוא רעביא ןלַאפ ןזָאלעג ּפעלק
 -ַאּפ רעכעלבײרשַאבמוא ןַא ייב .ּפעק
 ןָאטסױא טזומעג ץלַא ךיז טָאה קיד
 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא טעקַאנ
 "ערק יד רַאפ עיצקעלעס עקירעיורט
 .סעירָאטַאמ

 ךוב סָאד רעביא טנעייל ןעמ זַא

 -רַאפ ןײלַא טָאה'מ זַא ,ךיז טכַאד
 -יוש םעד ןיא העש עכעלטע טכַארב
 ןופ ןטסכעלדנעש ןוא ןטסכעלרעד
 'טימ סױרַא טמוק ןעמ .סמונהיג עלַא
 א שטָאכ זיא'מ זַא ,ליפעג ַא
 "עג טקינײּפעגטימ קלח לטסנָאילימ
 -גוה יד טימ ןברָאטשעגטימ ןוא ןרָאװ

 סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט

 יװ ןעמוקעג ייז וצ זיא טיוט רעד
 -טעג ַא יו שממ ןוא רעזיילסיוא ןַא
 יידרָאמ רעקיזיר רעד ןיא קנַאשעג ךעל

 .קירבַאפ



 "ןברוח-ברע ךוב סיקסניצשעל בקעי ןגעוו טביירש יירעדנעש .מ |
 :(1951 רעבמעװָאנ רעט-8 ,סערייא-סָאנעוב ,?גנוטייצ עשידיא יד,)

0 
 יקסויצשעל במעי

 === ברע
 ןכרוח |

 צעטנעגרָא ןא ןדי עש'לדּפ 6 דעאברָאפ לָארננעצ - ןםרא ןגעגעשמא

 אוואו יי איי עי
 אטא יי

 -לימ 6 ןופ רעפיצ ערַאמשָאק יד
 -עגּפָא טָאה עטכַארבעגמוא ןָאי
 וצ טייקרַאבליפ רעזדנוא טּפמעט
 עכעלרעדיוש טָאד .םימוכס ערענעלק
 ךיז טימ טָאה ,גנוטָארסיױא טרָאװ
 יד טלקנוטרַאפ ןוא טלעטשעגרָאפ
 ייזג ,תופידר :ןענימרעט עמַאזיורג
 .ןעמָארגָאּפ .םישוריג ,תור

 ןטײדַאב ןענָאק ,תמאב ,סָאװ לייוו

 "?ןרענָאילימ, עשיגַארט זדנוא ייב
 עקילָאמַא יד ,ןקילגמוא-סקלָאפ ןופ
 סָאװ ?ןלַאפוצ ?עקיטכיוורעדנימ,

 -ךלַאק ךָאנ ןבָאה ןענָאק םינּפ ַא רַאפ
 -וילטעּפ יד ןרעמַאקיזַאג ןוא סנוויוא
 טימ תוגירה עשיניקינעד ןוא עשיר
 ןָאלימ לטרעפ ַא "םיוקש ערעייז

 -ַאּפ עשירַאצ יד רָאג רעדָא ?תונברק

 קילדנעצ עכעלטע םיוק טימ ןעמָארג
 .ןדעי ןיא םיגורה טרעדנוה רעדָא

 ?לַאֿפ
 טעמכ זדנוא ייב ןיוש טָאה ןעמ

 ענעי ןריזילַאעדיא וצ ןבױהעגנָא
 ןוא ןטנצניינ ןופ "ןטייצ עטוג עטלַא;

 ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ בױהנָא
 -עשעק ַא ,דארגטעוואסילעי ַא ןעוו
 טנָאקעג ךָאנ ןבָאה ,סעדָא יצ ווענ
 -ָאמַא יד ןוא ,טלעוו ַא ןרעדורפיוא
 זדנוא ייב סיוא ןקוק םיחצור עקיל
 ןיא ךעלעבייט עקידלושמוא יו טעמכ
 -םַאזױרג ערעײז טימ ךיילגרַאפ
 ,רעגלָאפכָאנ עלַאיטסעב

 -ַאב וצ ליפוצ טרָאּפשרַאפ זיא סע
 טקעטש סע סָאװ הנכס יד ןענָאט
 ליפעג ןופ טײקטּפמעטרַאפ ַאזַא ןיא
 א .ףירגַאב ןופ גנורעדלימרַאפ ןיא
 ןענרעל וומ ,םירוסיב הסונמ ַא קלָאפ
 "וצּפָא ידכב ,טײהנעגנַאגרַאפ ןייז
 .טפנוקוצ רעד ףיוא ,'ויא ןופ ןענרעל
 טלעװ רעטרעדורעצ רעד ןיא ןוא
 םענעגייא ריא טימ ךיז טלגנַאר סָאװ

 ַא רעטצניפ רעד ןיא טּפַאט ןוא לרוג
 זיא ,םויק ןקידרעטייוו ריא רַאפ געוו
 ןלָאז ןדיי זַא קירעביא טשינ רָאג
 ףיוא רעגניפ םעד ןטלַאה קידנעטש
 דעקנַארק-ןכוסמ רעד ןופ קפוד םעד

 טשינ אקווד ןלָאז ןוא טייקכעלקריוװ
 ייןעוועג זיא לָאמַא סָאװ ןסעגרַאפ

 גַאלרַאפ רעד ןָאטעג טוג טָאה

 רע סָאװ ,"םוטנדיי עשיליוּפ סָאד;,
 סעירעס:רעכיב ענייז ןיא טָאה
 ןטעברַא ןופ גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא
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 -ַאב ןופ ןעלקיטרַאיסגנוטייצ ןוא
 -שעל בקעי גָאלָאיצַאס ןשידיי ןטמיר
 -ידיי יד טלדנַאהַאב סָאװ ,יקסניצ
 עטצעל יד ןיא ןלױּפ ןיא עגַאל עש
 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןרָאי
 ךעלפערט ױזַא טלטיטַאב רע סָאװ
 ."ןברוח ברעג ןעמָאנ םעד טימ

 ןופ קרעװ סָאד זיא טקערידמוא

 |ּורּפ רעטשרע רעד יקסניצשעל .י
 ןופ גנולדנַאהּפָא רעכעלטנירג ַא ןופ
 ,סעקישטשמָארגָאּפ ןוא ןעמָארגָאּפ
 ,ןדָאטעמ ןוא ןכירטש-טנורג ערעיײיז
 סע .ןלַאפנייא ןוא קיטש-דמש ערעייז
 א ,?עיגָאלָאמָארגָאּפ, ןימ ַא זיא
 "רעד רעקיליורג רעד ןופ םוידוטש
 ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא גנונייש
 ןייז ףיױא טיײלגַאב םיא טָאה סָאװ
 רעכעה ןֹופ ךשמ ןיא געװ תולג
 -ַאֹּפ ןטשרע ןופ .וָאי טרעדנוה ןצנייג
 ,םירצמ ,עירדנַאסקעלַא ןיא םָארג
 רענעמונעגנָא רעד ןופ 28 רָאי ןיא
 ןטצעל .,יאולח ,ןזיב ,גנונעכער-טייצ
 ,1946 ןיא ,ןלױּפ ,ץלעיק ןיא םָארגָאּפ
 ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןכָאנ דלַאב

 עטפַאהרעיױד ןוא עמַאזיורג ַאזַא
 וצ טרידוטש טנידרַאפ ,גנוניישרעד
 ןכעלטפַאשנסיװ טימ .,רעיונעג ןרעוו

 שעל בקעי וליפא ןעוו ןוא טסנרע

 ףיוא זיולב ךיז טצענערגַאב יקסניצ
 -קיצכעז עטצעל יד ןופ ןעמָארגַאּפ יד

 טעברַא ןייז ךָאד זיא ,וָאי קיצעביז
 םענײמעגלַא ןרַאפ לופטרעוו ועיײז

 ןוא .גנוניישרעד רעד ןופ םוידוטש
 ןוא ?טלַא; ןענעז ןעלקיטרַא יד לייוו
 רעד ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ייז
 טימ ייז ןופ טמעטָא ,טונימ רעסייה

 רעצנַאג רעד טימ ,ןבעל ןקידעבעל
 סָאװ קערש ןוא שואי ןופ טייקיליורג
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 טליפרעד סָאװ עדניימעג ַא ןלַאפַאב
 וצ טרעפילעגסיוא ןוא זָאלצוש ךיז
 רעד ןופ ןטקגיטסניא עטסקירעדינ יד

 ךָאד טכוז ןוא עיטסעב רעכעלשטנעמ
 ףיוא תוחוכ עקיטסייג קיטייצכיילג
 ןַא ןריפ וליפא ןוא ןלעטשוצנגעק ךיז
 רע זָאלסגנונעפָאה יוװ ,ןמַאק-רעװּפָא
 | ,ןקוקסיוא טשינ לָאז

 "שעל .י סָאװ טעברַא דעד ןופ
 טלעטשעגוצ ותעשב טָאה  יקסניצ
 -רעד ,"סערגנָאק טלעוו ןשידיי, םעד
 ענעדײשרַאפ יד ןופ ךיז רימ ןסיוו
 -ַאֹּפ רעד ןיא תואחסונ עלַאנָאיצַאנ
 סע ,קיטקַארּפ ןוא עיגָאלָאעדיא-םָארג

 ,?םָארגָאּפ אתכסמ/, ןימ ַא זיא

 ידע א ךיז רימ ןסיוורעד ױזַא

 ןיא ןעוועג ןענעז ןעמָארגָאּפ עשידיי

 טריזינַאגרָא טקעריד סָאמ רעסיורג ַא
 -ַאגרָא-טכַאמ יד ןופ טריפעגסיוא ןוא

 יד ןיפ ץוַאב עשימָאנָאקע יד .ןענ
 ַא ןעועג זיא ןעמָארגַאּפ עשירַאצ
 -עז םאזיורג ןוא קיטולב .עלָאמש רָאג
 ,ןעמָאדגָאּפ עשירַאצ יד ןעוועג ןענ
 ןרָאװשג טריטעגסיוא ןענעז ייז לייוו
 ןופ ,ןטנעגַא םייהעג ענעגנודעג ןופ
 "נָא ןיפ ,ןטנַא-צילָאּפ ענעוטעגרעביא
 ןוא ןשטנעמ-טלעוורעטנוא עטציי+עג
 רעד .אפוג ײמרַא רעד ןופ וליפא
 זיא ןעמָארגָאּפ עשירַאצ יד ןופ ליצ
 -יטילָאּפ ןבָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג
 עיצולָאװער יד ןעקנירטרעד --- 'ועש

 | ,טולב שידיי ןיא
 טָאה ַארוילטעּפ ןופ ןטייצ יד ןיא

 טשינ .שרעדנַא ןעזעגסיוא ןיוש סע
 -קוא חסונ רָאנ ,דנַאלסור חסונ עמ
 -ָאּפ ַא ףיוא ךיוא וליפא ןעוו ,עניאר

 ןגעק .ףמַאק רעד ,עזַאב רעשיטיל
 ,םזיוװעשלָאב



 ףיוא קינַאּפ ַא ןפרַאװוצנָא ידכ,
 -ללָאּפ רעייז ןעועמַאה ןוא ןדיי עלַא
 ןיא ןעמ טָאה .,טעטיװיטקַא עשיט
 טזומעג 1918 ןופ רעייפ-עיצולָאװער
 עשידיי עגנוי ןטכיגרַאפ ןוא ןדרָאמ
 -געמ רעדָא עשיטקַאפ יד ,רענעמ-

 יד ןיא .רענגעק עשיטילַאּפ טעכעל
 ןוא האנש? :ןעמָארגָאּפ עשיניקינעד
 עטעדרַאמרעד טנעצַארפ רעד רעב
 20 ןופ רעטלע ןיא רענעמ עשידיי
 ,"סיורג קידלַאוװעג ןעוועג 45 זיב

 יד ןעװעג ןענעז רעדיוו שרעדנַא
 ןוא האנש; :ןעמָארגַאּפ עשיגיקינעד
 א טימ טרָאּפעג ,ןדיי וצ גנוטכַארַאפ
 -ידיי רעד וצ טײקכַאװש-עיטַאּפמיס

 בעקיזָאד רעד ןיא ןענעז ,יורפ רעש
 ןעועג הביבס רעשיצירּפ-שיריציפַא

 -רַאפ-ןעיורפ ןוא ביור .ךַאז-השורי ַא
 -ַאס סָאד ןעוועג ןענעז ןעגנוקידלַאװג
 ,?עשיטסירעטקַארַאכ עמ

 זיא דנַאלשטיײד עמַאס ןיא וליפא = |
 יו ןדישרַאפ ראג ןעוועג עגַאל יד
 תודש טגָאז ױזַא ,לשמל ,ןליױּפ ןיא

 .טיה ןקיטציא ןיא/ זַא יקסניצשעל
 יד טשינ טפלעה דנַאלשטיײד-רעל
 -סינימ יד ןופ עיצַאטיגא עטטדליוװו
 'נָאּפ וצ ןפור ענעפָא סָאד ןוא ןרָאט
 רעטערטרַאפ עטסכעה יד ןופ ןעמָאר
 גנורעקלעפַאב יד .גנוריגער רעד ןופ
 טביילב טרָאװ ןופ ןיז ןטסטיירוב ןיא
 ןוא ,ןעיירשעג-םָארגָאּפ יד וצ טלַאק
 ,םָארגֲאּפ ַא ףרָאד גנוריגער יד ןעוו
 טכענק עיירטעג עריא ןקיש יז זומ
 וליפא ןוא ,ײטרַאּפ-רעלטיה רעד ןופ
 ןדיי ןּפעלש טכענק עקיזָאד יד תעשב
 ןיא ןביוש ןכערב ןוא ןסַאג יד רעביא
 רסָאג יד ןביילב ,ןטפעשעג עשידיי

 ןוא קיאור ןסַאלק עלַא ןופ ןשטנעמ

 ,טײקיטעט-מָארגָאּפ

 לײטנָא ןייק טשינ ןעמענ ןוא טלַאק
 רעטקילײהעג לַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 ,"טעברַא
 רעד רעבָא זיא שרעדנא ץנַאג

 בצמ רעשימָאנָאקע רעד ,ןלױּפ חסונ
 ןפַאשעג טָאה גנורעקלעּפַאב רעד ןופ

 רעד רַאפ "?שזַאב ןגָאמ, עטיירב ַא

 "עג טָאה ןעמ
 ןופ ןדיי םעד ןקיטייזַאב וצ טכוז
 -ענרַאפ וצ ידּכּב ,דלעפ ןשימָאנָאקע
 ןעמ זיא רַאפרעד ןוא טרָא ןייז ןעמ
 ןיא טריסערעטניאראפ רעמ ןעוועג
 -רַאפ ךיז לָאז רע ,ןדיי םעד ןקערשנָא
 -יפ רעדָא ןליוּפ ןופ קעווַא ןוא ןעמענ
 ,ןעגנערבמוא םיא שיז

 ןופ ןעלטיּפַאק עקידרעטייוו יד

 םתעשב ןענעז סָאװ ןעלקיטרַא-ךוב
 "רָאפ , ןיא ןרָאװעג טכשלטנפערַאפ
 גנוריטנעמוקָאד א ןענעז ,"סטרעװו
 רעירפ יד ןופ סעיצַארטסוליא ןוא
 זיא סע .ןסיזעט עטלעטשעגסױרַא
 רעבושח רעד סָאװ קידריווקרעמ
 -יונ רַאפ ןענופעג טשינ טָאה יובחמ
 ןטעברַארעביא ןוא ןרעדנע וצ קיט
 ןבירשעג ןענעז סָאװ ,ןעלטיּפַאק יד
 .קירוצ רָאי 15:17 טימ  ןרָאוװעג
 רֶע יו טביילב תמא רעד זַא םיִנּפה
 -נע עכעלרעסיוא עלַא ךָאנ ןעוועג זיא
 ,ןדנעטשמוא יד ןופ ןעגנורעד

 ַא ךוב ןופ ןעלטיּפַאק יד טיִג סָאד
 ןוא ןשטנעמ .טייקידעבעל עקידלּפַאצ
 ןוא ףיוא רעדיוו ןבעל ןעגנוריסַאּפ
 רעייז ןופ םעטָא םעד שממ טליפ ןעמ
 םעד סע טגנילעג רָאפרעד .ןבעל
 רַאבלטיממוא ןקורדניײאַאב וצ רבחמ
 םעד "טליפרעד, ןעמ .רענעייל םעד
 -יױּפ סָאד סָאװ ןייּפ ןוא ליורג ןצנַאג
 טבעלעגרעביא טָאה םוטנדיי עשיל
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 עקידעבעל יד ןוא ..ןברוח ןייז ברע ;
 ןליפא זַא םעד וצ טגנערב גנורעדליש-
 -ליפ רעטּפמעטרַאפ רעזדנוא ךרוד
 יד ןליפרעד ךָאד רימ ןלָאז טײקרַאב
 ,דיחי ןדעי ןופ םירוסי ןוא םייוניעי

 ןופ וליפא ןוא םענעטילעג ןדעי ןופ
 -עגסיוא טקעריד ןבָאה סָאװ עלַא יד
 ןבָאה ,ןלַאפנָא יד ןופ ןדייל יד ןטימ-
 "יע עקיטסייג יד טכַאמעגטימ ועבָא
 -ַאב ןבָאה ייז סָאװ םירוסי ןוא םייונ
 -שעל .י ןופ ןעגנורעדליש יד ןופ ,טייד|
 סָאװרַאפ רָאלק ךיוא טרעוו יקסניצ
 -סיוא; ןעוועג הכוז טָאה ןליוּפ דארג)
 צלַא ןשיווצ ןופ ןרעוװ וצ *?טלייוורעד
 -שטייד סָאװ עּפָארײא ןופ רעדנעל
 רעד תעשב טשרעהַאב טָאה דנַאל
 ץַאלּפ עטסקיסַאּפ סָאד סלַא ,המחלמ
 סָאד ."טיוט ןופ ןקירבַאפ, יד רַאפי
 -ַאֹּפ ערעייז ןופ זיא קלָאֿפ עשיליוּפ

 ַא ןיא רעריפ עקיטסייג ןוא עשיטיל
 ןוא ןרָאװעג טיירגעגוצ ןרָאי ןופ ךשמ
 טשינ ןענָאק וצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ
 ךיז ךיוא רָאנ ,ליורג ַאזַא ןדלוד 'וָאנ
 ןקילײטַאב וויטקַא םעד ןיא

 ויטקעיבָא טביילב יקסניצשעל .י
 ןסַאלק ןוא ןטכיש יד טנכיײצַאב ןוא
 -כעלטפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןופ
 טכַאמעגטימ טשינ ןבָאה סָאװ טייק
 ,טסעפ טלעטש ןוא ץנַאט-םידש םעד
 ,םידיחי ןעוועג וליפא ןענעז סע זַא
 ןבעל רעייז טלעטשעגנייא ןבָאה סָאװ
 "-שטנעמ רעיײז ןליפרעד וצ ףיוא
 "עייז ףליה ןבעג וצ טכילפ עכעל
 עטגלָאפרַאפ יד ,ןשטנעמטימ ער
 זיא ןיילק קיטשינ יו רעבָא ;ןדיי

 םיקידצ עטלייצעג !לָאצ רעייז ןעוועג

 ןיק ןעװעטַאר טשינ ךָאד ןענָאק
 | !דנַאל-םודס
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 ךױא טעװענַאש יקסניצשעל .י
 ערעייז ןוא ןדיי עשילױּפ יד טשינ
 ןָא טזייוו רע ,ןטייצ ענעי ןיא 'ועריפ
 -עצ ןַאד טָאה סָאװ הכמ רעד ףיוא
 -כעלטפַאשלעזעג עשידיי יד ןסערפ

 עשיאײטרַאּפ יד ףלױּפ ןיא טייק
 -ימ רעד ןופ ןלעפ סָאד ,טייקנסירעצ
 / יד ןופ עיצַאנידרָאָאק רעטסלַאמינ
 -עדעי ,רעװּפָא רַאפ ןעגנוגנערטשנָא
 -שג טָאה ,רעדנוזַאב ןפָאלעג זיא רער
 טנַאה רענעגייא ףיוא קיטילָאּפ טיפ
 םעד רעמ טַאהעג ןעניז ןיא ןוא
 רעדָא ײטרַאּפ ןייז ןופ שזיטסערּפ
 ,דרעװש-סעלקַאמַאד םעד יו זיירק
 ןרעביא טעכָאפעג ןיוש טָאה סָאװ
 ,בושי ןופ ּפָאק

 זיא ןטייהנגעלעג ייווצ ןיא זיולב
 ןעוועג טנעמָאמ ַא ףיוא בושי רעד

 םעד ןיא העש ייווצ ,טקיניײארַאפ
 ףיױא ,1936 ינוי ןט-20 ןופ גָאט
 -עג טרימַאלקָארּפ זיא סע עכלעוו
 -ַארּפ רעשידיי רענײמעגלַא ןַא ןרָאװ
 ןיד'קסּפ םעד ןגעק קיירטש-טסעט
 ןיא ןגָארטעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ
 -ָארּפ יד ןוא סעצָארּפ רעקיטישּפ
 ריפנייא םעד ןגעק ןעגניטימ-טסעט
 זיא טנעמָאמ ַא ףיוא .קנעב-ָאטעג ןופ
 99 .טקינײארַאפ ןעוועג עלַא ןעמ
 -עגנָא ךיז טָאה בושי ןופ טנעצָארּפ
 -ָאמ ַא ףיוא ןזיולב רעבָא ,ןסָאלש
 ישי רעטייוו זיא ןגרָאמ ףיוא .טנעמ
 -ָארּפײטרַאּפ ןייז טימ קעװַא רעד
 יד ןוא גנוטלַאה:ײטרַאּפ ןוא םַארג
 -וצ ןפמעק ןוא ןדייל ןופ טסיירט
 זיא סָאװ טסיירט עטצעל יד ,ןעמַאז

 זיא --- בושי םעד ןבילבעג שיטקַאפ

 ,ןדנווושרַאפ ךיוא

 -רַאפ ַא טימ ךיז טנעייל ךוב סָאד



 ךַארּפש עקידנסילפ יד .םעטָא ןטּפָאב
 ייברֲאפ טגָארט יקסניצשעל .י ןֹופ
 -בלַאה ןיוש ןענעז סָאװ ןעגנוריסַאּפ
 טעמכ טליפ ןעמ ,ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ

 טפיײרגַאב ןעמ ןעו קיטייװ ןשיזיפ
 ערעזדנוא ןופ ןדייל עקיטסיײיג יד
 -ַאב ראג רשפא ןבָאה סָאװ ,םישודק
 -רעד ַא יװ ןרעמַאקיזַאג יד טכַארט
 ,םייוניע עכעלשטנעממוא ןופ גנוזייל

 -עצ ,םיאנוש טימ טלגנירעגמורא
 רעד ןופ ןזָאלרַאפ ,ךיז ןשיווצ ןסיר
 טקיסעלכַאנרַאפ ןוא טלעוװ רעצנַאג
 ףיױא םינושי עשידיי ערעדנַא ןופ
 -גןדיי עשיליוּפ סָאד זיא ,טלעװ רעד
 -גאגעג ,געט-ןברוח:ברע יד ןיא םוט
 ,םוקמוא םוצ געוו-סנדייל ןייז ןעג
 -כַאװש עכעלשטנעמ עלַא יד ייב ןוא
 "סיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןטייק
 טנעייל ,ןטייצ ערעווש יד ןיא קורד
 תורוש יד ןשיווצ ןופ סױרַא ךָאד ךיז
 טָאה סָאװ הרוכג עקיטסיײג ןימ ַא

 וצ קלָאפירעריטרַאמ םעד טביולרעד
 העש רעטצעל רעד זיב ןטלַאהרעד
 ,םינּפ ןכעלשטנעמ ןוא ןשידיי ןייז
 םיא טָאה סָאװ ,תוהמ ןשידיי ןייז
 ,ָאטעג ןיא ךיז ןעלגנַאר וצ טביולרעד
 ןדנַאטשפיוא יד ןיא שידלעה ןלַאפ וצ
 ןיא קידריו ןעמוקוצמוא וליפא ןוא
 ,רעמַאקדזַאג

 -ַאב ,טנַאסערעטניא ןַא ןיא סע
 גָארטײב ַא .ךוב קיטכיוו ןוא דנרעל
 -רעד ןוא ןדייל יד ןופ םוידוטש םוצ
 -ווא ןופ תוהמ םעד ןופ שינעטנעק
 ןיא רעריטרַאמ ענייז ןופ ,קלָאפ רעזד
 ןטסקיצנאווצ ןופ ןטייצ עטסיינ יד
 וצ טגניוצ ךוב סָאד .טרעדנוהרָאי
 רעד ןגעוו רָאנ טשינ ךיז ןטכַארטרַאפ
 -ּפִא רָאנ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ
 טפנוקוצ רעד ףיוא םעד ןופ ןענרעל
 -ַאב רעקידרקיע ןייז זיא םעד ןיא ןוא
 ,טייד
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